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Afkastet for april var på 0,3 pct., mens sammenligningsindekset EFFAs 1-10 

steg 0,8 pct. April bød på et stort set uafbrudt rentefald i det danske obligati-

onsmarked, og renteniveauet målt ved den 10-årige danske statsobligation 

nåede det laveste niveau nogensinde ved udgangen af måneden. Realkredit-

obligationerne har ikke kunne præstere helt samme rentefald som statsobli-

gationerne, selvom flexlånsobligationerne kom tæt på. Da afdelingen pt. pri-

mært har investeret i realkreditobligationer, har afkastet i april ikke kunnet 

følge med sammenligningsindekset, som udelukkende består af danske stats-

obligationer.  

 

Med en 5-årig dansk statsrente på ca. 0,6 pct. og en 10-årig dansk statsrente 

på ca. 1,6 pct. er der et meget beskedent afkastpotentiale i statsobligationer-

ne. Med det ekstremt lave absolutte renteniveau er det svært at tro på yderli-

gere kursstigninger drevet af rentefald fremadrettet. Yderligere kan et års ren-

tegevinst i en statsobligation forsvinde i form af kurstab på få dage, hvis ren-

terne bare stiger tilbage på niveauet fra primo april måned. Vi ser fortsat langt 

bedre værdi i realkreditobligationer end statsobligationer, da merrenten i real-

kreditobligationer gør denne investering langt mere robust overfor rentestig-

ninger. I det lys fortsætter afdelingen sin defensive strategi med en renteføl-

somhed tæt på minimum, hvor fokus primært er på at sikre et positivt afkast 

frem for et potentielt højt afkast.  

 

Med udgangen af april har vi passeret låntagers opsigelsesfrist af konverter-

bare realkreditlån til juli terminen. Her blev udtræk i 5-procent segmentet ge-

nerelt markant lavere i forhold til april terminen på trods af, at renteniveauet 

faktisk var lavere denne gang. Afdelingen har en stor del af porteføljen i 5-

procent konverterbare realkreditobligationer, som har klaret sig ganske for-

nuftigt på grund af de lavere end frygtede indfrielser fra låntagere. Vi fasthol-

der eksponeringen i 5-procent segmentet. Dels på grund af de defensive 

egenskaber i 5-procent konverterbare, som alt andet lige vil klare sig godt i et 

scenario med moderate rentestigninger, men også i lyset af, at renten på 1-

årige flexlånsobligationer er under 0,65 pct.  

 

Vores investering i Kalvebod 3 (pt. ca. 1 pct. af formuen) er blevet påvirket af 

Sparekassen Østjyllands konkurs. I vores investeringskalkule havde vi regnet 

med, at der var ca. 10 pct. chance for, at de overlevede. Obligationen blev 

dermed købt til en meget lav kurs, og effekten er dermed meget begrænset.  

 

Afdelingen fastholder indtil videre en defensiv strategi med en rentefølsom-

hed, som ligger tæt på minimum. Endvidere fastholder vi vores positionering i 

defensive danske realkreditobligationer.   
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Aktivfordeling 

Realkreditobl.:   70 % 

Statsobl.:  9 % 

Øvrige/kreditobl.: 19 % 

Kontant 2 % 

 

Risikonøgletal 

Varighed: 2,1 

Konveksitet: -0,9 

 

Deltavektor (2 år) 0,70 

Deltavektor (5 år) 0,50 

Deltavektor (10 år) 0,80 

Deltavektor (30 år) 0,10 
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