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Afkastet for juli blev 1,0 pct., mens sammenligningsindekset EFFAs 1-10 gav 1,4 

pct.  

 

Juli måned blev endnu en begivenhedsrig måned på de europæiske obligations-

markeder. Først i juli leverede Den Europæiske Centralbank (ECB) en rentenedsæt-

telse af den ledende rente fra 1 pct. til 0,75 pct., hvilket var i tråd med markedets 

forventninger. Hvad der dog var en delvis overraskelse var, at ECB samtidig nedsat-

te indlånsrenten fra 0,25 pct. til 0 pct. Danmarks Nationalbank fulgte rentenedsæt-

telsen fra ECB og nedsatte den ledende danske rente fra 0,05 pct. til -0,20 pct. 

Dermed har vi for første gang nogensinde en negativ ledende dansk rente. En situ-

ation, der ville have været utænkelig for blot et år siden.  

 

Reaktionen i obligationsmarkederne oven på rentenedsættelserne har da også væ-

ret til at føle på. Renten på de 2-årige danske statsobligationer er faldet fra et ni-

veau ved indgangen til juli måned omkring 0,0 pct. til -0,3 pct. ultimo juli, mens 

renten på den 10-årige statsobligation er faldet fra knap 1,5 pct. til 1,1 pct. Også 

de korte realkreditrenter er faldet markant. Renten på en 1-årig flexlånsobligation 

er faldet fra omkring 0,4 pct. til 0,2 pct., mens renten på en tilsvarende 5-årig er 

faldet fra ca. 1,5 pct. til 1,2 pct. På de nuværende renteniveauer ser vi fortsat be-

skeden værdi i statsobligationer og obligationer med længere løbetid generelt.  

 

I realkreditmarkedet har fokus i juli primært været, hvor store de ekstraordinære 

indfrielser ville blive til oktober-terminen, hvor låntager havde opsigelsesfrist den 

31. juli. Med et historisk lavt renteniveau og Nykredits overgang til to-

lagsbelåning, var der lagt i kakkelovnen til en meget stor konverteringstermin. De 

ekstraordinære indfrielser endte på ca. 61mia. kr. ved oktober terminen, hvilket er 

højt, men ikke så højt som vi og markedet havde frygtet. Samlet set endte det med 

indfrielser i 30-årige 5 pct. konverterbare obligationer i størrelsesordenen 20-40 

pct. I enhver henseende er dette høje konverteringsrater, men givet det ekstremt 

lave renteniveau, er det faktisk slet ikke så slemt, som man kunne frygte. Mod 

slutningen af opsigelsesfristen steg kursen også på 5 pct. konverterbare obligatio-

ner, som ellers havde haft det svært siden medio maj måned.  

 

Fremadrettet ser vi begrænset værdi i korte danske obligationer. Statsobligationer-

ne handler på negative renter, mens flexlånsobligationer også giver en meget lav 

effektiv rente. I stedet foretrækker vi 20-årige 4 pct. konverterbare og udvalgte 5 

pct. konverterbare, som giver en pæn merrente relativt til de korte obligationer. 

Blandt de længere obligationer er der fortsat meget begrænset værdi i eksempelvis 

10-årige danske statsobligationer. Med en rente på nuværende tidspunkt omkring 

1,1 pct., kan et års renteafkast forsvinde i form af kurstab på en formiddag. På de 

aktuelle ekstremt lave renteniveauer vælger vi i afdelingen at fastholde en renteføl-

somhed, der er tæt på minimum, for at beskytte afdelingens værdi i tilfælde af ren-

testigninger.  

 

Gustav Bundgaard Smidth, 6. august 2012. 
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Aktivfordeling 

Realkreditobligationer:   77 % 

Statsobligationer:  3 % 

Øvrige/kreditobl.: 20 % 

Kontant: 0 % 

 

Risikonøgletal 

Varighed: 2,1 

Konveksitet: -1,7 

 

Deltavektor (2 år) 0,50 

Deltavektor (5 år) 0,70 

Deltavektor (10 år) 0,80 

Deltavektor (30 år) 0,10 
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