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Maj Invest High Income Obligationer gav i oktober måned et afkast på 1,3 pct. 

Sammenligningsindekset Merrill Lynch Global High Yield steg i samme periode 

2,2 pct. målt i danske kroner. 

 

Oktober måned var overordnet set kendetegnet ved stigende renter og dermed 

faldende obligationskurser. Sidste gang en tysk 10-årig statsobligation handle-

de på et tilsvarende niveau var i april/maj måned i år. De stigende renter påvir-

kede priserne på langt de fleste risikoaktiver som aktier, kreditobligationer og 

emerging markets-obligationer, og der er ingen tvivl om, at finansmarkederne 

er bekymrede for rentestigninger.  

 

Forklaringen på rentestigningen i løbet af måneden skal nok findes flere steder. 

En forklaring er, at flere og flere forventer, at den amerikanske centralbank 

snart vil sætte renten op og dermed være med til en stramning af pengepolitik-

ken. Herudover lader det til, at flere investorer allerede nu er begyndt at frygte 

den dag, hvor Den Europæiske Centralbank ruller deres opkøbsprogram tilbage. 

Man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor sidstnævnte allerede er kom-

met på dagsordenen, da ECB er langt fra at nå deres inflationsmålsætning. Må-

ske er markederne begyndt at blive bekymrede for konsekvensen af dette fi-

nansielle eksperiment, som verdens ledende centralbanker har ført de seneste 

par år. Uanset hvad viste oktober måned, at der hurtigt kan komme betydelige 

udsving (opad) i de globale renter, og vi fastholder derfor vores relativt lave 

varighed på porteføljen. 

 

Det amerikanske præsidentvalg har fyldt meget i oktober måned. Med godt en 

uge til valget er det endelige resultat stadig uforudsigeligt. I løbet af måneden 

har Hillary Clinton haft medvind i meningsmålingerne, og det har været godt for 

de fleste risikoobligationer, især emerging markets-obligationer. Det er også 

den aktivklasse, der har bidraget mest til det positive afkast for porteføljen i 

løbet af måneden. I takt med at meningsmålingerne henimod slutningen af må-

neden er gået Clinton imod, er markedsstemningen atter blevet nervøs. Som vi 

også skrev i sidste måned, er Mexico et af de lande, der i øjeblikket handler 

meget på forventningerne til valget. I løbet af måneden var den mexicanske 

peso oppe med næsten 8 pct. for derefter at falde igen og slutte måneden med 

et plus på 5 pct. For oktober måned gav investeringen et afkast på omkring 5,5 

pct. og var en af de investeringer, der klarede sig bedst i oktober. Vi mener 

fortsat, at Mexico er blevet urimelig hårdt ramt, og at landet er attraktivt. Mexi-

co har trods alt en fornuftigt vækst, har gennemført en række reformer, der 

burde gavne landet på sigt, og landet vil nyde godt af et evt. opsving i USA.  

 

Overordnet set er det svært at finde gode købsmuligheder i et marked hvor 

renterne (måske) er på vej op, og hvor flere risikopræmier og kreditspreads 

handler meget lavt. Vi mener dog, at der fortsat er muligheder i både amerikan-

ske high yield- og emerging markets-obligationer i lokal valuta. Det er her, vi 

evt. vil finde nye købsmuligheder uden dog at øge den overordnede risiko i 

porteføljen. 
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Fordeling på obligationstyper 

Kredit - investment grade: 17 % 

Kredit - high yield: 37 % 

Statsobl. lokal valuta: 35 % 

Statsobl. i euro og dollar: 5 % 

Kontant: 6 % 

 

Risikonøgletal 

Varighed:   2,7 

Konveksitet: 0,1 

 

Valuta 

DKK inkl. afdækning: 32 % 

EUR:   21 % 

MXN:   7 % 

INR:   7 % 

NOK:   6 % 

PLN:   6 % 

USD:   5 % 

IDR:   5 % 

RUB: 4 % 

TRY: 3 % 

DOP: 2 % 

GBP:   1 % 

ARS: 1 % 
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