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Risikonøgletal
Varighed:   2,2
Konveksitet:                0,2

Valuta
DKK:   61 %
USD:   8 %
EUR: 7 %
MXN: 6 %
NOK: 5 %
IDR: 5 %
SEK:   5 %
GBP:   3 %
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Aktivfordeling
Sikre statsobl.:   8 %
Risikable statsobl.:   10 %
Virksomhedsobl.: 20 %
Realkreditobl.: 57 %

Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette mate-
riale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipa-
pirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. In-
vesteringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for 
rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i mate-
rialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en påli-
delig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan 
afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke ud-
leveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest’s skriftlige tilladelse. 

I marts måned gav afdelingen et afkast på 0,9 pct., hvilket er 1,0 procentpoint 

højere end afdelingens sammenligningsindeks. År-til-dato har afdelingen givet et 

afkast på 4,2 pct., hvilket er 2,4 procentpoint mere end sammenligningsindekset.

Efter en pause i februar bød marts måned på mindre rentefald i Europa. Da de 

korte renter allerede var meget tæt på (eller under) 0, var rentefaldet koncentreret 

i de ”lange renter”. Specielt faldt renten for obligationer med en løbetid på 30 

år kraftigt. Dette afspejler, at investorerne i øjeblikket jagter alt, hvad der bare 

giver en smule i rente, og som vel at mærke muligvis kan sælges videre til Den 

Europæiske Centralbank (ECB) i forbindelse med deres opkøbsprogram. Vi har 

oplevet mange ting på rentefronten gennem de seneste år, og det, som er sket for 

nylig, er som regel altid det, der står skarpest i erindringen. Ikke desto mindre vil 

jeg dog betegne den nuværende prisfastsættelse af 30-årige statsobligationer som 

noget af det mest ekstreme, vi endnu har oplevet. Med en 30-årig tysk statsrente 

på 0,6 pct. forekommer 2-årige renter på -0,25 pct. som et fantastisk tilbud.
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Indtil videre er det ECB, som svinger 

taktstokken, og obligationsinvestorerne følger 

efter i stor flok og suger de sidste dråber ud 

af det europæiske obligationsmarked. De 

færreste bekymrer sig om, hvorvidt det giver 

mening, at tyske 30-årige renter næsten ligger 

et procentpoint under 30-årige japanske 

renter. Japan har vel at mærke haft deflation i 

Statsrenter, 30 år  Pct. 

Tyskland 0,6

Danmark 0,6

USA 2,5

Irland 1,4

Spanien 2,0

Japan 1,4

en betydelig del af de seneste 20 år. Paradoksalt nok indikerer prisfastsættelsen 

af de europæiske renter, at de færreste tror på, at ECB vil være i stand til at opnå 

deres inflationsmålsætning på 2 pct. I givet fald ville de lange renter ligge et helt 

andet sted. Lykkes det ikke at skabe inflation og en betydelig nominel vækst, 

er det tvivlsomt om spanske og irske statsobligationer betaler alle pengene 

igen. Hvordan man kan bygge en investeringscase for sydeuropæiske 30-årige 

obligationer på disse niveauer, har jeg ikke umiddelbart svar på. 

Vi har ingen 30-årige statsobligationer i porteføljen. Der skal ske meget med 

renterne, før det ændrer sig. Samtidig er vi påpasselige med at have for mange 

30-årige realkreditobligationer med betydelig varighed. Disse obligationer 

prissættes med udgangspunkt i de 30-årige statsobligationer og vil derfor 

også blive ramt, hvis de 30-årige statsrenter stiger. Selvom det langt fra er alle 

obligationer, der er prissat så uforståeligt som 30-årige statsobligationer, er det 

stadig svært at finde de rigtigt gode investeringscases. I realkreditporteføljen 

fokuserer vi på variabelt forrentede obligationer, som ikke giver negative renter, 

og korte konverterbare obligationer. 

Derudover følger vi emerging markets tæt. Emerging markets har med enkelte 

undtagelser haft det svært, og flere valutaer er faldet kraftigt, særligt i forhold til 

dollar. Mulighederne for at foretage gode langsigtede investeringer er væsentligt 

bedre her end i Europa, hvor det fremtidige afkast er blevet realiseret.

Peter Mosbæk, 4. april 2015


