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Afkastet i december blev 0,0 pct., mens sammenligningsindekset EFFAs 1-10 gav 
et afkast på -1,0 pct. For hele året endte afkastet på 2,9 pct., mens sammenlig-
ningsindekset gav et afkast på -1,5 pct. Afdelingens afkast er også betydeligt bed-
re end eksempelvis Nordeas generelle realkreditindeks, som gav et afkast på 1,0 
pct. i 2013 og -0,6 pct. i december. 
 
Først og fremmest godt nytår til alle læsere af dette nyhedsbrev. 2013 var generelt 
et lidt svært år i det danske obligationsmarked. Renterne er steget, men afdelingen 
har alligevel leveret et flot positivt afkast på knap 3 pct. Det afkast er vi, hvis vi selv 
skal sige det, meget stolte over. Det er ifølge Morningstar.dk det højeste afkast 
blandt alle investeringsforeninger med fokus på danske obligationer. Det er om-
trent 0,5 pct. point højere end afdelingen med det næsthøjeste afkast og hele 3,2 
pct. point højere end gennemsnittet i afdelingens Morningstar Kategori™. Vi vil gø-
re vores bedste for at 2014 også bliver succesfuldt.  
 
Generelt har danske obligationer haft en lidt trist december, da renteniveauet er 
steget. Renten på såvel statsobligationer som realkreditobligationer er steget, hvil-
ket har ført til faldende obligationskurser. Rentestigningen på danske statsobliga-
tioner har dog været mindre end rentestigningen på tyske statsobligationer med 
tilsvarende løbetid. Dermed ser de danske statsobligationer efterhånden dyre ud i 
forhold til tyske statsobligationer med tilsvarende løbetider.  
 
I løbet af december har vi reduceret i afdelingens beholdning af 15- og 20-årige 
konverterbare realkreditobligationer. I stedet har vi købt 5-årige tyske statsobliga-
tioner. Årsagen til dette var dels, at de konverterbare realkreditobligationer – især 
de 15- og 20-årige – var blevet dyre efter vores mening. Yderligere var renten på 
tyske statsobligationer steget meget i forhold til eksempelvis danske flexlånsobli-
gationer. Generelt skal man se denne omlægning som en reduktion af risikoen i 
porteføljen. De 15- og 20-årige konverterbare har gjort det flot i 2013, og vi så et 
begrænset afkastpotentiale på de kursniveauer vi solgte på. Så vi forsøger at gå i 
”ly” i tyske statsobligationer og forventer (håber), at vi kan købe danske realkredit-
obligationer på mere attraktive niveauer i løbet af første kvartal 2014. 
 
Kreditobligationerne i porteføljen har været afdelingens klare vindere i 2013. Sam-
let har kreditobligationerne bidraget med ca. to tredjedele af afdelingens samlede 
afkast i 2013 på trods af, at de kun har udgjort ca. 20-25 pct. af porteføljen. I de-
cember udløb de BIG-obligationer, vi købte i december 2012. De gav i 2013 et af-
kast på knap 9 pct. I stedet for de udløbne obligationer har vi foretaget to ny-
investeringer i ansvarlig kapital fra hhv. Spar Nord Bank og Sparekassen Middelfart. 
 
På de nuværende relativt lave renteniveauer vil det være svært at levere et afkast i 
2014, der er højere end det afdelingen leverede i 2013 - med mindre renteniveau-
et falder. Det er dog meget svært, og forbundet med stor usikkerhed, at spå om 
renteudviklingen og dermed det fremtidige afkast.  
 
Gustav Bundgaard Smidth, porteføljemanager, 6. januar 2014. 
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Aktivfordeling 
Realkreditobl.:   66 % 
Statsobl.:  11 % 
Øvrige/kreditobl.: 21 % 
Kontant 2 % 
 
Risikonøgletal 
Varighed: 3,4 
Konveksitet: -1,0 
 
Deltavektor (2 år) 0,9 
Deltavektor (5 år) 1,1 
Deltavektor (10 år) 1,1 
Deltavektor (30 år) 0,3 
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