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I november måned har afdelingen givet et afkast på -0,2 pct, hvilket er 0,6 

pct. ringere end afdelingens sammenligningsindeks EFFAS 1-10. År-til-dato 

har afdelingen givet et afkast på 6,7 pct., hvilket er 1,3 pct. mere end sam- 

menligningsindekset. 

 
Hmmm – er vel det, som bedst beskriver udviklingen på rentemarkederne. 

Renten i Europa forsætter med at falde. Primært drevet af forventninger/ 

forhåbninger om, at den europæiske centralbank kommer ridende på en 

hvid hest og køber alle obligationer til en endnu højere pris. Måske bliver det 

også tilfældet. Det er dog tvivlsomt, om alle kan komme ud af den samme 

dør på en gang. Uanset hvad vurderer vi, at afkastpotentialet ikke hænger 

sammen med risikoen. Det betyder desværre også, at vi ikke har fået ”glæde” 

af de seneste måneders rentefald. 

 
Visse segmenter i kreditmarkedet har dog svært ved at følge rentefaldet. 

Specielt lader det til, at det er noget sværere at finde købere til dollar- og 

pund-kreditobligationer i forhold til europæiske, hvor markedet i stor stil 

er blevet støvsuget. Der er nogle udvalgte obligationer, som i en relativ be- 

tragtning begynder at se attraktive ud. Et andet segment af kreditobliga- 

tioner, som også har fået store klø, er obligationer udstedt af stort set alle 

virksomheder relateret til olieindustrien. Hvis man er rigtig frisk, kan man gå 

efter russiske olieobligationer eller statsobligationer fra Venezuela. Ingen af 

de to nævnte ligger dog lige for, da risikoen er meget stor. Vi vil dog holde 

øge med segmentet og undersøger løbende, om der er investeringer, som vi 

vurderer til at være attraktive. 

 
I sidste måned skrev vi om vores mindre succesfulde investering i russiske 

obligationer, som vi tidligere på året valgte at sælge. Siden sidste måned 

er vi blevet endnu mere glade for, at vi solgte dem. Rublen er faldet med 

yderligere 15 pct. i løbet af november måned. I sidste måned lovede vi dog 

også, at vi denne gang ville fokusere på en af de gode historier i 2014. En af 

de investeringer, som har givet det bedste afkast i 2014 er vores investering 

i indonesiske obligationer. Vi investerede i indonesiske obligationer første 

gang i august 2013 efter at alle emerging markets obligationer havde fået 

store klø. Specielt emerging markets lande med betalingsbalanceunderskud 

blev meget hårdt ramt, herunder Indonesien. Vi vurderede, at obligationer/ 

valuta var faldet for meget i forhold til de fundamentale forhold. Obligatio- 

nerne handlede til en rente på 7-8 pct. og valutaen var faldet ca. 30 pct. Da 

alternativerne i Europa gav 1-2 pct. i rente var der ”plads til”, at valutaen 

kunne falde med yderligere 6-7 pct. pr. år. Samtidig har vi længe vurderet, at 

euroen var for stærk i forhold til de fundamentale forhold. På den baggrund 

investerede vi i Indonesien og har over flere gange øget eksponeringen. In- 

donesiske obligationer udgør nu omkring 5 pct. af formuen. I 2014 har de 

første investeringer givet mere end 20 pct. i afkast, mens de investeringer vi 

har foretaget senere i 2014 ligger på den rigtige side af 10 pct. 

 
Peter Mosbæk, 2. december 2014 

Aktivfordeling 
Sikre statsobl.: 

 

14 % 
Risikable statsobl.: 13 % 
Virksomhedsobl.: 18 % 
Realkreditobl.: 54 % 

Risikonøgletal 
Varighed: 

 
 

2,3 
Konveksitet: -0,3 

 
Valuta 
DKK: 

 

 
55 % 

USD: 13 % 
EUR:   8 % 
MXN: 6 % 
IDR: 5 % 
NOK: 4 % 
SEK: 3 % 
GBP: 3 % 
BRL: 2 % 
RUB: 0 % 


