
Peter Mosbæk
CIO, obligationschef, ansvarlig 
for Maj Invest Obligationer.

Peter har en bred erfaring inden 
for obligationsområdet gennem 
15 års arbejde med handel og 
rådgivning.

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. 

Investeringsforeningen Maj Invest
Bernstorffsgade 50
1577 København V
www.majinvest.dk
info@majinvest.dk

Risikonøgletal
Varighed:  2,0 
Konveksitet: -0,4

Valuta
DKK: 46 %
EUR: 15 %
USD: 13 %
NOK: 6 %
MXN: 5 %
IDR: 5 %
RUB: 3 %
SEK: 3 %
GBP: 2 %
BRL: 2 %
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Aktivfordeling
Sikre statsobl.:  22 %
Risikable statsobl.:  15 %
Virksomhedsobl.: 20 %
Realkreditobl.: 43 %

I september måned har afdelingen givet et afkast på 0,5 pct. Det er 0,3 pct. 

mere end afdelingens sammenligningsindeks, EFFAS 1-10, som har givet et 

afkast på 0,2 pct. År-til-dato har afdelingen givet et afkast på 6,7 pct., hvilket 

er 1,9 pct. mere end benchmark. 

September måned har i høj grad været præget af en lettere nervøs stemning 

hos investorerne. Det er ikke længere alle aktivklasser, som klarer sig godt, 

eller alle renter, der falder. Renten på de ”sikre” obligationer er dog overord-

net set fortsat med at falde. I Europa kan de dog ikke falde meget længere. 

F.eks. handler 5-årige tyske statsobligationer til en rente på 0,17 pct. Ved 

årets begyndelse var renten på disse obligationer ca. 1 pct. Med andre ord er 

renten faldet til ca. en femtedel.

Den seneste måned har dog budt på svagheder inden for både high yield 

og emerging markets. Emerging markets har nok lidt under, at der igen er 

kommet fokus på, at den amerikanske centralbank snart er færdig med at 

lempe pengepolitikken og på et tidspunkt skal til at hæve renten. Samme 

billede, som vi oplevede i 2013, men under meget mere ordnede forhold. Til 

gengæld har det betydet, at dollar er blevet kraftigt styrket med 4 pct. i løbet 

af september måned. High yield har også haft det lidt svært. Specielt har de 

såkaldte coco-obligationer (ansvarlig kapital fra banker med mulighed for 

nedskrivning af hovedstolen) oplevet betydelige kursfald. Baggrunden herfor 

er lidt sværere at vurdere, men man skal huske på, at de fleste aktivklasser 

har klaret sig fantastisk de seneste to år. Prisningen af virksomhedsobliga-

tioner er anstrengt, og måske begynder nogle investorer at få kolde fødder.

Renterne er meget lave, og det vil naturligvis påvirke det fremtidige afkast. 

Som investor kan man forholde sig til dette på flere måder. Enten kan man 

tage mere risiko ved at købe obligationer med ringere kreditkvalitet og læn-

gere varighed, således at man øger den gennemsnitlige forrentning af obli-

gationerne i porteføljen. Alternativt kan man vælge at holde fast i sin strategi 

og acceptere, at afkastet i en periode ikke bliver prangende. Vi vælger, og 

har altid valgt, at være tro mod vores strategi. Det vil sige, at vi ikke øger 

risikoen i porteføljen, som følge af at renten er lav på mange obligationer. 

Hvis vi skal øge risikoen i porteføljen, er det fordi, vi vurderer, at det er 

muligt at foretage attraktive investeringer med stort potentiale. Det er ikke 

tilfældet i dag. Derfor forholder vi os indtil videre afventende og opretholder 

en lav rentefølsomhed samt en begrænset eksponering mod de mere risika-

ble virksomhedsobligationer. På et tidspunkt vil der helt sikkert opstå meget 

bedre muligheder for at investere i obligationer, end tilfældet er i dag. Når 

den situation opstår, vil vi gerne have mulighed for at udnytte den, og det 

kræver, at man ikke har for meget risiko i porteføljen på forhånd.
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