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Maj Invest High Income Obligationer har i februar måned givet et afkast på –0,1 
pct., hvilket er på niveau med sammenligningsindekset Merrill Lynch Global 
High Yield omregnet til danske kroner. I årets to første måneder har afdelingen 
givet et afkast på –0,9 pct., mens sammenligningsindekset er faldet 1,4 pct. 
 
Total panik, kreditobligationer, som falder med 10-15 kurspoint uden sel-
skabsspecifikke nyheder, aktier, som bare falder og tyske statsobligationer, der 
bliver ved med at stige i kurs uden øje for, hvilken rente de giver. Det var no-
genlunde, hvad der skete på finansmarkederne i første halvdel af februar må-
ned. Stemningen og prisudviklingen mindede i påfaldende grad om 2011 og 
2008. I disse perioder var finansmarkederne præget af mange aktører, som var 
tvunget til at sælge, hvilket kan give meget store og pludselige kursfald. Ofte 
kan disse kursfald være større på obligationsmarkederne end på aktiemarke-
derne. Da aktier handles på børser, er det forholdsvis nemt for købere og sæl-
gere at mødes. Obligationer handler via banker/brokers, og det er derfor noget 
sværere for købere og sælgere at mødes. Det er meget sandsynligt, at prisud-
viklingen i februar skyldes, at en eller flere store investorer har været ude og 
sælge ud af deres beholdninger af både aktier og kreditobligationer. Et godt 
bud kunne være, at et eller flere af de olieeksporterende lande har været sæl-
ger. Disse lande har gennem en lang årrække tjent rigtigt mange penge på de-
res olieeksport. Efter olien er faldet kraftigt i pris, står flere i en situation, hvor 
de skal bruge penge til at finansiere offentlige udgifter eller til at forsvare deres 
valuta. Derfor bliver de nødt til at sælge ud af deres finansielle aktiver. Dette er 
givetvis noget som vil fortsætte, og det kan fremadrettet skabe volatilitet på 
finansmarkederne. 
 
Vi står dog nu i en situation, hvor man efter vores vurdering bliver rigtig pænt 
betalt for at købe risikoobligationer. Man skal tilbage til 2013 for at finde en 
tilsvarende prissætning af mange obligationer. Samtidig er der dog også mange 
investorer, som er nervøse og ikke tør købe obligationerne, på trods af at de er 
markant billigere end tidligere. Som nævnt er det sandsynligt, at vi også fremad-
rettet kommer til at opleve volatilitet, men i modsætning til eksempelvis for et år 
siden bliver man nu som investor betalt for risikoen i form af en højere forventet 
rente. Hvor det for et år siden var svært at finde kreditobligationer, som gav me-
re end 5 pct. i rente, så står vi i dag i en situation, hvor mange obligationer giver 
6-7 pct. i forventet rente. Det står i skærende kontrast til, at 10-årige tyske 
statsobligationer giver under 0,25 pct. i rente pr. år de kommende 10 år.  
 
I løbet af februar måned har vi foretaget en del nye investeringer. Fokus har væ-
ret på nogle af de selskaber og lande, hvor vi mener at obligationerne/valutaen 
har fået urimeligt store tæsk. På den baggrund har vi f.eks. investeret ca. 3,5 
pct. af formuen i russiske obligationer. Derudover har vi købt argentinske stats-
obligationer samt kreditobligationer fra en række selskaber, herunder Telefoni-
ca, Frontier Communications, SEB, Svenske Handelsbanken m.fl. Samtidig fort-
sætter vi med at afsøge markedet for attraktive investeringsmuligheder. Det er 
vores forventning, at der i den kommende tid vil komme en del nye udstedelser 
fra selskaber, som vil være attraktivt prissat for at tiltrække investorer. Det er i 
hvert fald normalt mønsteret efter længere perioder med betydelig markedsuro.  
 
Peter Mosbæk, 2. marts 2016  
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Peter har en bred erfaring inden 
for obligationsområdet gennem 
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Fordeling på obligationstyper 
Kredit - investmentgrade: 22 % 
Kredit - high yield: 26 % 
Statsobl. lokal valuta: 31 % 
Statsobl. i euro og dollar: 5 % 
Kontant: 16 % 
 
Risikonøgletal 
Varighed:   3,0 
Konveksitet: 0,3 
 
Valuta 
DKK: 33 % 
EUR:   20 % 
USD:   10 % 
MXN:   8 % 
INR:   7 % 
IDR:   6 % 
PLN:   6 % 
NOK:   5 % 
RUB: 4 % 
GBP:   1 % 
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Investeringsforeningen Maj Invest og  Fondsmæglerselskabet  Maj  Invest  A/S  har  udarbejdet  dette  materiale udeluk-
kende til generel orientering. Indholdet er  ikke  en  opfordring  til  køb  eller  salg  af  værdipapirer, herunder investe-
ringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fonds-
mæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der 
tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan 
ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet  med  risiko  for  tab  og  kursud-
viklingen  kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke 
udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invests skriftlige tilladelse. 


