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Afkastet for november var på 0,7 pct., mens sammenligningsindekset EFFAS 

1-10 gav et afkast på 0,8 pct. I årets 11 første måneder har afdelingen sam-

let givet et afkast på 5,1 pct., mens sammenligningsindekset har givet 6,1 

pct.  

 

November var en blandet måned, men generelt klarede risikable aktiver sig 

skidt, og aktier faldt en smule i løbet af måneden. Det mest bekymrende er 

dog udviklingen i markedet for europæiske statsobligationer. Det minder om 

dominobrikker, som vælter en efter en. I løbet af november har der været pe-

rioder, hvor renten på selv de allerbedste lande som Finland, Holland og Tysk-

land er steget kraftigt. Holdningen har været sælg før din nabo. De korte Itali-

enske renter har samtidig været oppe meget tæt på 8 pct., hvilket selvfølgelig 

ikke er holdbart på lidt længere sigt. 

 

Generelt er markedet for statsobligationer i Europa blevet efterladt som dybt 

illikvidt og meget svært at handle. Selv små handler kan flytte renterne vold-

somt. Det har betydet, at rentespændende er kørt voldsomt ind efter, at stem-

ningen vendte i den sidste del af måneden. Den nyvundne positive stemning 

er primært et resultat af positive forventninger/forhåbninger til EU’s topmøde 

den 9. december. Det er stadig vores forventning, at politikerne vil finde en 

løsning, som vil kunne købe Italien m.fl. yderligere tid til at gennemføre re-

former. Der er dog ingen tvivl om, at jo længere tid der går, jo større er risiko-

en for at hele korthuset vælter.  

 

Danmark er en historie i sig selv. Danske 10-årige statsobligationer er i lø-

bet af november gået fra at handle ca. 0,2 pct. point over tyske statsobliga-

tioner til i stedet at handle ca. 0,1 pct. under. Det har givet flere danske 

pensionskasser problemer, da deres forpligtigelser opgøres delvist på bag-

grund af renterne på danske statsobligationer. Samtidig er en del investorer, 

som tidligere købte euroobligationer, begyndt at investere i Danmark, da de 

er bange for udviklingen i Europa. Efter vores opfattelse afspejler prisfast-

sættelsen af danske statsobligationer ikke fundamentale styrker i Danmark, 

men frygt for hvad der sker andre steder. Vi finder det ikke interessant at 

købe danske statsobligationer på disse niveauer og fastholder derfor, indtil 

videre, en relativ lav rentefølsomhed i porteføljen. 

 

 

Peter Mosbæk, 7. december 2011. 
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Aktivfordeling 

Realkreditobl.:   79 % 

Statsobl.:  1 % 

Øvrige/kreditobl.: 14 % 

Kontant 6 % 

 

Risikonøgletal 

Varighed: 2,1 

Konveksitet: -1,1 

 

Deltavektor (2 år) 0,70 

Deltavektor (5 år) 0,50 

Deltavektor (10 år) 0,70 

Deltavektor (30 år) 0,20 
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