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Det franske præsidentvalg blev ingenlunde overraskende vundet af Macron, dog med en større margin 

end forud forventet. I modsætning til efter første runde valget var såvel rente- som aktiemarkeder 

upåvirkede af dette. Markederne er nu indstillede på nogenlunde ro fra den politiske afdeling – indtil 

man skal forholde sig til valg i Italien. Her er Trumps til tider utraditionelle optræden dog ikke taget 

med i betragtningerne. 

 

Det ser fortsat ud til at økonomierne er i bedring og målt på tillidsindikatorer og privatforbrug ser det 

stedse lidt lysere ud. Beskæftigelse er også i bedring, langsomt, men absolut ikke til et niveau, der anty-

der det løft i lønninger, der vil formå at trække inflationen til et niveau, der kræver ændring af ECBs 

rentepolitik. ECBs chef Draghi udtrykte atter ved seneste rentemøde, at de officielle rentesatser trods 

pæn udvikling i underliggende økonomi måtte forventes på et lavt niveau i en længere periode. 

 

Rentemarkederne har da også været relativt upåvirkede i løbet af måneden med de samme hovedde-

terminanter for danske obligationer. Lave fundingrenter, statsobligationer op til syv års løbetid til nega-

tive renter og stor efterspørgsel fra udlandet efter realkreditobligationer.  

 

Trods det lave renteniveau og snarligt årgangsskift i realkreditinstitutternes udbetalingsserier befinder 

konverteringsaktiviteten sig på et forholdsvis lavt niveau, bortset fra de serier, der indeholder lån til 

offentligt støttede boliger. Her må der forventes betydelig aktivitet over den næste periode.  

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

30-09-2016 -0,02% 0,11% 0,55% 1,04% 0,57% 

31-12-2016 0,03% 0,32% 0,93% 1,50% 0,90% 

31-03-2017 0,02% 0,39% 1,02% 1,64% 1,00% 

28-04-2017 0,03% 0,41% 1,04% 1,66% 1,02% 

31-05-2017 0,01% 0,37% 1,02% 1,67% 1,00% 

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

30-09-2016 -0,22% -0,15% 0,27% 0,75% 0,49% 

31-12-2016 -0,16% 0,08% 0,66% 1,23% 0,82% 

31-03-2017 -0,13% 0,19% 0,77% 1,39% 0,90% 

28-04-2017 -0,14% 0,20% 0,79% 1,41% 0,93% 

31-05-2017 -0,17% 0,16% 0,77% 1,44% 0,93% 

Kilde: Analytics, Nordea 

Kilde: Analytics, Nordea 



Afdelingen har i maj givet et afkast på 0,10% mod et benchmark afkast på 0,12% og har dermed tabt 

-0,02% i forhold til benchmark. For hele 2017 har afdelingen givet et afkast på 0,58% mod et bench-

mark afkast på 0,47% og dermed et merafkast på 0,11% til benchmark. 

 

Benchmark for afdelingen består af 35% Nordea Govt. CM 2 og 65% Nordea Mortgage CM 3, som i 

maj gav henholdsvis -0,10% og 0,23%, og for hele 2017 henholdsvis -0,22% og 0,84%  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HP Korte 5,73 8,53 3,70 4,50 4,04 1,96 0,96 -0,90 1,55 0,58 

BM 5,88 5,91 3,95 5,02 3,46 0,33 2,67 -0,13 1,78 0,47 

Merafk. -0,16 2,63 -0,26 -0,52 0,58 1,63 -1,71 -0,77 -0,23 0,11 

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

HP Korte 0,15 0,17 0,04 0,11 0,10               

BM -0,13 0,56 -0,09 0,01 0,12               

Merafk. 0,28 -0,39 0,13 0,10 -0,02               

                              HP Invest 
                                                                   Professionel investeringspleje 

 

Korte Danske Obligationer                                           Maj 2017 
 

Start 1. januar 2008 

Svagt faldende renter og en næsten uændret rentekurve, men endnu engang dækkende over rela-

tivt store udsving på stats- og swaprenter, mens realkreditrenter indenfor alle segmenter perfor-

mer, drevet af stor appetit på de korte løbetider fra primært indland, mens rentetilpasningsobligati-

oner og konverterbare primært drives af udlandets interesse for danske fordringer. 

Renten steg ovenpå Macrons sejr - lidt større end forventet- i 2. runde af det franske valg, og så har 

svagere nøgletal i specielt USA drevet renterne nedad igen, hjulpet af lavere inflationstal, ganske 

som forventet grundet faldende oliepriser, i Europa og USA. 

 

Tilfredsstillende afkast i afdelingen, hvor manglende varighed i lange konverterbare realkreditobli-

gationer har kostet i forhold til benchmark, mens det højtforrentede segment endnu engang bidra-

ger meget positivt til afdelingens afkast i måneden. 
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Vi kender nu de kommende træk til juli terminen; de blev endnu engang meget lave og vi und-

gik de store tab, specielt i serier med lån til den almene bolig sektor, hvor der jo konverteres 

relativt kraftigt. 

Vi forventer afgjort ikke, at man er færdig med konverteringer der endnu, og vil derfor stadig 

være meget varsomme med at investere i serier med store lån til den almene sektor, medmin-

dre prisen er sat derefter, og vi vil fortsat investere i de almindelige, højtforrentede obligatio-

ner, såfremt vi synes, at afkast virker attraktivt i forhold til risiko. 

Enkelte delsegmenter i det højtforrentede segment begynder, efter vores mening, at være 

prisfastsat til den dyre side, men vi kan jo også konstatere, at varighedsækvivalente stats- og 

rentetilpasningsobligationer bliver dyrere og dyrere, og dermed synes det højtforrentede seg-

ment stadig ganske attraktivt, i hvert fald relativt set. 

 

På trods af vor defensive og forsigtige tilgang forventer vi, at afdelingen vil give et afkast for 

2017 på 0,25-1,25 %, hvad der virker attraktivt relativt til både renten på kontantindskud i et 

pengeinstitut og i forhold til den effektive rente på varighedsækvivalente stats- og rentetilpas-

ningsobligationer. 

 

 

 

Ultimo maj har afdelingen 2 Morningstar stjerner.    
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Vores målsætninger for 2017 er de samme for hvert år, nemlig: 
 

 At være blandt de bedst performende afdelinger i kategorien ” Korte Obligationer ” 

 At være afdelingen med højst Sharpe Ratio på 3 års sigt 

 At give et afkast som minimum matcher benchmark 

 

På afdelingens hjemmeside www.hpinvest.dk   bliver indre værdi og afkast på afdelingen dag-

ligt opdateret; afkast og nøgletal for afdelingen kan følges på www.morningstar.dk under kate-

gorien DKK Korte – Obligationer samt på Investeringsfondsbranchen (IFB) hjemmeside 

www.investering.dk.  

http://www.morningstar.dk/
http://www.investering.dk

