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Kilde: Analytics, Nordea 

Tal for udlandets handel med danske realkreditobligationer viser atter en gang, at efter-

spørgslen derfra er intakt og betydelig. Godt for danske husejere, lidt trist for danske obli-

gationsinvestorer, der har været vant til høje renter samtidig med høj sikkerhed. Men der 

er ikke meget at sige dertil; i en verden, hvor politisk usikkerhed er en væsentlig forkla-

ringsfaktor bag kursdannelse, er det ikke chokerende, at luppen sættes på Danmark, når 

investorer søger at placere midler i velfungerende, ikke-urolige lande med gode balancer. 

Trump har annonceret handelskonflikter på flere fronter, hvoraf det nu ser ud til, at sam-

menstødet med Kina udgør den alvorligste trussel. Europa har blot ikke behov for hjælp 

udefra, men er via Italien i stand til at skabe den fornødne usikkerhed ved udtalelser om 

lettere gældshåndtering ved euroexit. Effekten heraf er reflektorisk fald i kernelandes ren-

ter og bratte stigninger i lange italienske rentesatser. 

I øvrigt er det økonomiske billede blot svagt ændret over den seneste periode. De ameri-

kanske korte renter er sat 0,25% op og tiårige renter er atter over tre procent og vækstfor-

ventninger globalt er dæmpet marginalt.  
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Swap renter DK 2Y DK 5Y DK 10Y DK 30Y DK 10Y/2Y 

28-03-2018 -0,02% 0,52% 1,14% 1,64% 1,16% 

29-06-2018 -0,05% 0,40% 1,02% 1,57% 1,08% 

31-07-2018 -0,02% 0,46% 1,08% 1,63% 1,10% 

31-08-2018 -0,02% 0,41% 1,01% 1,57% 1,03% 

28-09-2018 0,03% 0,52% 1,11% 1,63% 1,09% 

Swap renter EU 2Y EU 5Y EU 10Y EU 30Y EU 10Y/2Y 

28-03-2018 -0,16% 0,37% 0,97% 1,47% 1,13% 

29-06-2018 -0,17% 0,27% 0,87% 1,45% 1,05% 

31-07-2018 -0,14% 0,34% 0,94% 1,52% 1,09% 

31-08-2018 -0,15% 0,28% 0,88% 1,47% 1,02% 

28-09-2018 -0,11% 0,39% 0,98% 1,53% 1,09% 



Afdelingen har givet et afkast på 0,08% i september mod et benchmarkafkast på -0,14% 

og har dermed givet et merafkast på 0,22% til benchmark. For hele 2018 har afdelingen 

givet et afkast på 0,92% mod et benchmarkafkast på 0,95% og har tabt -0,03% til bench-

mark. Andelsklassen er oprettet 18/5-2018, og afkast indtil denne dato er identisk med 

afkastet for andelsklasse A. 

De to indeks, som udgør benchmark for afdelingen, gav i måneden henholdsvis -0,37% og 

-0,02% (35% Nordea Govt. CM 5 og 65% Nordea Mortgage CM 7 Callable).  

Rentestigninger over hele kurven, mest udtalt i 5-10-års segmentet, og en måned hvor re-

alkreditobligationer performede flot op til oktober terminen, og nu har realkreditobligati-

oner i hele 2018 givet et mindre merafkast i forhold til varighedsækvivalente statsobligati-

oner. 

Rentestigningerne var initieret af højere lønstigningstal end forventet i USA og Europa, 

mens usikkerhed omkring Italien og dets nye budgetforslag med højere underskud end 

forventet, trak lidt ned i renterne mod slutningen af måneden. 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HP Lange 8,06 7,7 5,7 10,09 5,39 0,36 5,32 -0,02 4,58 3,50 

BM 6,91 5,71 6,86 10,66 6,52 -1,09 10,23 -1,17 5,51 3,61 

Merafk. 1,15 1,99 -1,16 -0,56 -1,13 1,45 -4,91 1,15 -0,93 -0,11 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ÅTD 

HP Lange -0,40 -0,91 1,47 -0,25 0,31 0,57 -0,19 0,25 0,08       0,92 

BM -0,78 -0,87 1,79 -0,37 0,87 0,36 -0,38 0,51 -0,14       0,95 

Merafk. 0,38 -0,04 -0,32 0,12 -0,56 0,21 0,19 -0,26 0,22       -0,03 

 Start 18. maj 2018 



Udlandet er stadig aktivt købende i specielt danske konverterbare obligationer, hvad der 

er en del af baggrunden for merafkast til statsobligationer. 

Vi forventer interessen fortsætter for danske fordringer, ikke mindst med alle de politiske 

brændpunkter rundt omkring, blandt andet Italiens nye regering, Trumps handelspolitik, 

og nye sanktioner mod Iran, og dertil stigende oliepriser. 

Der er Danmark også på den politiske front en rolig og sikker placering. 

Vi vil fortsat være meget forsigtige, uden de store opportunistiske investeringer, og stadig 

primært i konverterbare realkreditobligationer, der stadig giver nogle afkast, der virker 

attraktive specielt i relative termer. 

Vi vil fortsat være meget forsigtige, uden de store opportunistiske investeringer, og stadig 

primært i konverterbare realkreditobligationer, der stadig giver nogle afkast, der virker 

attraktive specielt i relative termer. 

Med det og vores defensive investeringstilgang in mente forventer vi fortsat, at afdelin-

gen vil give et afkast for 2018 i niveauet 0,50-1,75%.  

Andelsklassen er fra medio maj, således at der nu er clean afdelinger på alle 3 afdelinger i 

HP Invest. 

Vor målsætning for 2018 er den samme som for hvert år, nemlig: 

• At være blandt de afdelinger med højeste afkast i kategorien ” Lange Obligationer ” 

• At være afdelingen med en af de højeste Sharpe Ratio’s på 3 års sigt 

• At give et afkast som minimum matcher benchmark 
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På afdelingens hjemmeside www.hpinvest.dk bliver indre værdi og afkast opdateret dagligt.  Afkast og nøgletal for afde-
lingen kan følges på www.morningstar.dk under kategorien DKK Lange – Obligationer samt på Investerings Fonds Bran-
chen (IFB) hjemmeside www.investering.dk . 

Afdelingen er børsnoteret på Nasdaq OMX. 
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