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Afkastet i oktober måned var -0,1 pct., mens sammenligningsindekset EFFAS 1-10 
gav et afkast på –1,0 pct.  
 
De globale obligationsrenter steg pænt i oktober, og vi skal tilbage til juni 2013, før 
vi sidst havde et så negativt månedligt obligationsafkast på globalt plan, som det var 
tilfældet i oktober. Dermed steg obligationsrenterne også i Danmark i oktober må-
ned, om end ikke så meget som på globalt plan. Her er det især relevant at bemær-
ke, at afdelingen kun gav et beskedent negativt afkast i oktober. Det skyldes dels en 
begrænset rentefølsomhed i porteføljen, og dels at danske realkreditobligationer, 
som udgør den største andel af porteføljen, klarede sig næsten helskindet igennem 
måneden. Hertil kommer, at kreditobligationerne, som udgør ca. 20 pct. af porteføl-
jen, gav et positivt afkast i oktober. Det er også værd at hæfte sig ved, at porteføljen 
generelt har været forberedt på en rentestigning gennem længere tid, og det er po-
sitivt at konstatere, at porteføljen klarede sig rimeligt helskindet igennem en måned 
med pæne rentestigninger. Dog er man som investor også nødt til at huske på, at 
med de meget lave obligationsrenter, som for en stor del af investeringsuniverset er 
negative, er der ikke meget rente at stå imod med, når obligationskurserne falder 
pga. stigende renter.  
 
I det danske realkreditmarked var fokus i oktober på, hvor mange låntagere, der ville 
konvertere deres fastforrentede lån til et nyt lån med en lavere rente. Ved indgangen 
til oktober måned lå kursen på den 30-årige 2 pct. obligation over kurs 99, hvilket 
betød, at der var udsigt til betydelig konverteringsaktivitet fra låntagerne. Men i takt 
med at renterne steg, og kursen dermed faldt på 2 pct. obligationen, gik gassen lidt 
ud af ballonen mht. konverteringer. Det bliver stadig en pæn konverteringstermin, 
men det bliver ikke så slemt, som hvis renteniveauet havde holdt sig på de lave ni-
veauer gennem hele måneden. Det er positivt for afdelingens højere forrentede kon-
verterbare obligationer, at konverteringerne bliver lavere end frygtet. På baggrund af 
dette klarede de sig fint i oktober.  
 
Vi fastholder en relativt forsigtig tilgang til risiko og varighed i porteføljen i lyset af 
det lave absolutte renteniveau og en prisfastsættelse af realkreditobligationer, der 
ikke længere er så billig som tidligere på året. Porteføljen vil fortsat være mere posi-
tioneret til rentestigninger end til rentefald. Godt nok steg obligationsrenterne  i 
oktober, men set i et længere perspektiv, var obligationsrenterne ved udgangen af 
måneden fortsat meget lave.  
 
Vi fastholder knap 80 pct. af formuen i danske stats– og realkreditobligationer, 
mens ca. 20 pct. er investeret i kreditobligationer udstedt af danske virksomheder. 
Det er især sidstnævnte, som giver porteføljen en pæn løbende rente, og vores for-
ventning er fortsat, at kreditobligationerne vil skabe den primære del af porteføljens 
afkast over det kommende år.  
 
Gustav Bundgaard Smidth, 2. november 2016  
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Aktivfordeling 
Realkreditobligationer: 72 % 
Statsobligationer: 5 % 
Øvrige/kreditobligationer: 20 % 
Kontant: 3 % 
 
Risikonøgletal 
Varighed:   2,2 
Konveksitet: -0,8 
 
Deltavektor (2 år): 0,7 
Deltavektor (5 år):   0,7 
Deltavektor (10 år):   0,5 
Deltavektor (30 år):   0,3 
 

Investeringsforeningen Maj Invest  
 Bernstorffsgade 50 
 1577 København V 

www.majinvest.dk 
info@majinvest.dk 

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. 


