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Afkastet for maj blev 0,7 pct., mens sammenligningsindekset EFFAS 1-10 gav et 

afkast på hele 2,5 pct.  

 

Den europæiske gældskrise er blevet kraftigt forværret. Dette er drevet af dels 

usikkerheden oven på det græske valg, den spanske stats overtagelse af Spaniens 

fjerdestørste bank og dels svage makroøkonomiske nøgletal fra såvel Europa, USA 

og Kina. Markedsreaktionen har været til at føle på, og renterne i Danmark er 

styrtdykket og faldet væsentligt mere end i f.eks. Tyskland. Der har været et mas-

sivt inflow til ”safe-haven”-valutaer som yen, dollar og danske kroner. National-

banken har på den baggrund været nødsaget til at sænke de ledende danske renter 

med i alt 0,25 procentpoint over to omgange, og danske statsobligationer med lø-

betider under 3 år handles med negative renter.  

 

I løbet af maj er renten på den 10-årige danske statsobligation faldet fra ca. 1,62 

pct. til 1,00 pct. Renten er efterfølgende faldet mere og er nu for første gang under 

1 pct. Det voldsomme rentefald har ført til, at stort set samtlige konverterbare re-

alkreditserier, der var åbne primo maj, er kommet over kurs 100 og dermed lukket 

(midlertidigt) for nye lånetilbud. De seneste dage har således budt på åbningen af 

2 pct. 15-årige konverterbare, 2 pct. og 2,5 pct. 20-årige konverterbare samt 3 

pct. 30-årige konverterbare obligationer med og uden afdrag. Det mest bemærkel-

sesværdige er næsten, at alle serierne med undtagelse af 2 pct. 20-årig handler på 

kurser over 97. Det er ikke kun de fastforrentede, konverterbare realkreditobligati-

oner, der har oplevet et voldsomt rentefald. Også flexlånsrenterne er faldet som en 

sten. 3-årige flexlånsrenter ligger pt. omkring 0,6 pct., mens 5-årige flexlån giver 

en rente omkring 1,1 pct.  

 

Med de rekordlave lånerenter står realkreditmarkedet formentlig over for en meget 

stor konverteringsbølge i især 5 pct.-segmentet. Kurserne i dette segment er faldet 

med op mod 40-50 øre over måneden, som følge af markedets stigende forvent-

ninger til høje indfrielsesrater. I afdelingen har vi i løbet af måneden reduceret vo-

res beholdning af 5 pct. konverterbare og helt korte flexlånsobligationer for i ste-

det at købe 20- og 30-årige 4 pct. obligationer samt 20-årige 3 pct. obligationer. 

Det er obligationer, der vil give et fornuftigt afkast, hvis renterne ikke hverken sti-

ger eller falder alt for meget.  

 

På de aktuelle ekstremt lave renteniveauer vælger vi i afdelingen at fastholde en 

rentefølsomhed, der er tæt på minimum for at beskytte afdelingens værdi i tilfæl-

det med rentestigninger. Der er ingen tvivl om, at de nuværende renteniveauer er 

ekstraordinært lave grundet den store usikkerhed omkring hele eurosamarbejdets 

fremtid. Hvis denne usikkerhed mindskes, og de finansielle markeder genvinder et 

lidt mere optimistisk syn på fremtiden, kan renten stige. 

 

Peter Mosbæk, 8. maj 2012. 

 

 

Peter Mosbæk 

Obligationschef, ansvarlig for 

Maj Invest Danske Obligationer. 

 

Peter har opnået en bred erfaring 

inden for obligationsområdet 

gennem mere end 15 års arbejde 

med handel og rådgivning. 

 
 

 

Aktivfordeling 

Realkreditobl.:   74 % 

Statsobl.:  5 % 

Øvrige/kreditobl.: 19 % 

Kontant 2 % 

 

Risikonøgletal 

Varighed: 2,2 

Konveksitet: -0,9 

 

Deltavektor (2 år) 0,70 

Deltavektor (5 år) 0,50 

Deltavektor (10 år) 0,90 

Deltavektor (30 år) 0,10 
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