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Afkastet for oktober var på 0,4 pct., mens sammenligningsindekset EFFAs 1-10 
gav et afkast på -0,3 pct. I årets 10 første måneder har afdelingen samlet givet 
et afkast på 4,4 pct., mens sammenligningsindekset har givet 5,3 pct.  
 
Aktierne begyndte måneden med at stige i forventning om en stor redningspakke 
fra EU. Den positive stemning blev stort set fastholdt gennem hele måneden. Da 
redningspakken for euroen blev fremlagt, blev det i første omgang også tolket po-
sitivt af de finansielle markeder. Efterfølgende er der dog igen kommet ”grus i ma-
skinen”. 
 
På trods af den positive stemning har renterne på danske statsobligationer holdt 
sig på et meget lavt niveau. Renten på den 10-årige danske statsobligation ligger 
således stadig tæt på 2 pct. Det, som fortsat bekymrer, er udviklingen i renten for 
statsobligationer for udvalgte lande. Specielt er renten på italienske og franske 
statsobligationer steget relativt til Tyskland. Det afspejler, at antallet af investorer, 
som har lyst til at investere i disse lande, er aftagende. Italien bliver endda kraftigt 
understøttet af den europæiske centralbank, som løbende foretager støtteopkøb.  
 
I Danmark er realkreditmarkedet ved at gøre sig klar til den store december auk-
tion. Investorerne er tilbageholdende, og det betyder, at renten på rentetilpas-
ningsobligationer er steget relativt til statsobligationer. Det gælder både de korte 
og de længere obligationer. De 5-årige rentetilpasningsobligationer giver nu det 
højeste tillæg i forhold til statsobligationer siden 2008. I absolutte termer er der 
dog stadig tale om meget lave renter. Umiddelbart lader det til, at relativt mange 
låntagere vil vælge et lidt længere rentetilpasningslån i år – f.eks. et F5. At låse 
renten fast i 5 år på ca. 2 pct. tiltaler tilsyneladende relativt mange. Derfor tror 
vi, at rentespændet på disse obligationer kan udvides yderligere op mod den 
store auktion.   
 
De fastforrentede konverterbare obligationer har også tabt en lille smule i sym-
pati med rentetilpasningslånene. De har dog klaret sig noget bedre end rentetil-
pasningsobligationer – primært understøttet af lave udstedelser.  
  
Den 1. november var det første mulighed for de banker, som var med i Kalvebod 
III-obligationen, for at indfri deres lån. Banker for tre fjerdedele af kursværdien 
valgte at tilbagebetale i første omgang. Dette var lidt mere end vi havde forven-
tet. Obligationen har dermed bidraget positivt til afkastet i oktober. For investo-
rer, der oprindeligt har købt obligationerne på 100, vil det blive en forfærdelig 
investering. Vi købte dem på ca. kurs 61 i foråret og har allerede fået de 45 
kurspoint tilbage. På trods af de udfordringer mindre pengeinstitutter står over-
for, forventer vi stadig, at Kalvebod bliver en god investering. Efter indfrielsen 
udgør Kalvebod III godt 1 pct. af formuen. 
 
Peter Mosbæk, 7. november 2011. 
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Aktivfordeling 
Realkreditobligationer   79 % 
Statsobligationer  1 % 
Øvrige/kreditobl 14 % 
Kontant 6 % 
 
Risikonøgletal 
Varighed 2,5 
Konveksitet -1,1 
 
Deltavektor (2 år) 0,70 
Deltavektor (5 år) 0,60 
Deltavektor (10 år) 0,90 
Deltavektor (30 år) 0,30 
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