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Afkastet i juni måned blev på 0,7 pct., mens sammenligningsindekset EFFAs 1-10 
gav et afkast på 0,4 pct. For hele 2014 har afdelingen givet et afkast på 3,9 pct., 
mens sammenligningsindekset har givet et afkast på 3,3 pct. 
 
Den Europæiske Centralbank, ECB, valgte i begyndelsen af juni at nedsætte ind-
lånsrenten til -0,1 pct. og introducerede samtidig nye langsigtede udlånsfaciliteter 
til bankerne. Rentenedsættelsen var ventet, men de nye udlånsfaciliteter var mere 
end markedet havde ventet, og det fik renterne til at falde. Nationalbanken valgte 
at holde renten uændret, da kursen på euro i forhold til kroner lå over centralpari-
teten på 7,46038, og kronen dermed var ”svag”. Dermed har Nationalbanken over 
to omgange hævet den danske rente relativt til den europæiske. I april valgte Nati-
onalbanken at hæve renten fra -0,10 pct. til 0,05 pct. og ved ikke at følge ECB’s 
rentenedsættelse i juni, er renteforskellen blevet udvidet til 0,25 procentpoint i 
dansk favør. Det har betydet, at kronen er blevet styrket over for euro og nu hand-
ler til en kurs omkring 7,456. I kølvandet på de relative danske renteforhøjelser har 
vi set en mindre udvidelse af danske obligationsrenter relativt til europæiske obli-
gationsrenter, især for de korte løbetider.  
 
På trods af at danske renter er steget relativt til europæiske, er de danske obligati-
onsrenter dog i absolut forstand faldet. Dermed har hele første halvår stort set væ-
ret et langt rentefald fra begyndelsen af året.  
 
I det danske obligationsmarked fortsætter efterspørgslen efter realkreditobligatio-
ner. Målt på stort set alle tænkelige måder ser realkreditobligationerne efterhånden 
dyre eller meget dyre ud. Men på den korte bane har vi svært ved at se efter-
spørgslen aftage foreløbig på trods af, at realkreditrenterne ligger historisk lavt. 
Generelt plejer aktivitetsniveauet i realkreditmarkedet at aftage betydeligt i juli 
pga. sommerferie, og vi har ingen grund til at forvente, at sommeren i år bliver an-
derledes. Det mest interessante at følge med investorbriller er, hvor mange lånta-
gere der vælger at nedkonvertere deres lån til oktober-terminen (opsigelsesfrist 
31. juli) samt at se frem til det kommende årgangsskifte i obligationsserierne fra 
2044 til 2047pr. 1. september. 
 
På de nuværende renteniveauer ser vi dog kun et meget begrænset potentiale for 
yderligere rentefald. Vi har udnyttet det seneste rentefald til at reducere renterisi-
koen yderligere, og porteføljen er fortsat placeret relativt defensivt med en rente-
følsomhed under 2 år, hvilket er tæt på den nedre grænse på 1 år. Fokus i den 
kommende periode vil være på at beskytte formuen, såfremt renterne skulle stige. 
Med det nuværende renteniveau og den relative prisfastsættelse af realkreditobli-
gationer og kreditobligationer in mente, er det fortsat vores vurdering, at man ikke 
skal have alt for meget risiko i porteføljen.  
 
Gustav Bundgaard Smidth, porteføljemanager, 2. juli 2014. 
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Aktivfordeling 
Realkreditobl.:   68 % 
Statsobl.:  8 % 
Øvrige/kreditobl.: 19 % 
Kontant: 5 % 
 
Risikonøgletal 
Varighed: 1,7 
Konveksitet: -1,0 
 
Deltavektor (2 år) 0,9 
Deltavektor (5 år) 0,5 
Deltavektor (10 år) 0,3 
Deltavektor (30 år) -0,1 
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