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Bedst som markederne ser ud til at kende og overskue de bestemmende faktorer, kom en påmin-
delse om, at en trussel mod kurser baseret på konsensus altid lurer et sted i baggrunden. I dette 
tilfælde var truslen Italien. Ikke at problemerne her var ukendte, men få markedsdeltagere sælger 
under normale forhold likvide fordringer med blot nogen overrente uden en årsag. En sådan gaves, 
da en regering med femstjernebevægelsen, Lega Nord og Forza Italia som parlamentarisk baggrund 
tegnede sig – og især da den foreslåede økonomiminister er notorisk euroskeptiker og krydrede 
med krav om forhandling om Italiens gældsvilkår. Det honoreredes med et veto fra præsidenten og 
ny forhandlinger resulterede sent den 31. maj i en protestregering. Kardinalpunktet var finansmini-
sterposten, hvor den stærk EU-skeptiske Savona måtte vige pladsen til den lidt mindre EU-skeptiske 
økonomiprofessor Tria før kabalen kunne gå op. 
Skulle vi have glemt, at der kan gå flight-to-safety i markederne, fik vi atter syn for sagn. Fem kurs-
point, svarende til 0,50 %, var intervallet for tiårige tyske obligationer over en femdagesperiode – 
og faldet i italienske statsobligationer oversteg dette. Ved månedens slutning er den værste panik 
aftaget, kursniveauet for tiårige obligationer er dog ca. tre kurspoint højere end ved indgangen til 
maj. 
Aktiemarkeder i Europa underperformede i forhold til resten af verden med fald på et par procent; 
bortset fra Italien, hvor faldet var omkring ti procent. 
I de sidste timer af måneden annoncerede Trump indførelse af straftold på stål og aluminium over 
for EU, Canada og Mexico. EU har varslet gengældelse. 
Ovennævnte kan nøde ECB til at forhale normaliseringen af penge- og rentepolitik. Vi vil dog stadig 
tro, at obligationskøbet vil ophøre som annonceret, mens en renteforhøjelse ser ud til at kunne 
udskydes; med mindre amerikansk inflation fortsætter eller endog øges via påtænkte toldforhøjel-
ser. 

 

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

29-09-2017 -0,17% 0,25% 0,92% 1,61% 1,09% 

29-12-2017 -0,15% 0,32% 0,89% 1,50% 1,04% 

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

30-04-2018 -0,14% 0,40% 1,01% 1,54% 1,15% 

31-05-2018 -0,14% 0,29% 0,91% 1,47% 1,05% 

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

29-09-2017 -0,04% 0,41% 1,11% 1,79% 1,15% 

29-12-2017 -0,04% 0,46% 1,05% 1,66% 1,09% 

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

30-04-2018 0,00% 0,55% 1,18% 1,70% 1,18% 

31-05-2018 -0,02% 0,42% 1,05% 1,60% 1,07% 

Kilde: Analytics, Nordea 

Kilde: Analytics, Nordea 



Afdelingen har i maj givet et afkast på 0,17% mod et benchmarkafkast på 0,27% og har tabt 0,10 til 
benchmark. For hele 2018 har afdelingen givet et afkast på 0,26% mod et benchmarkafkast på -
0,01% og har dermed givet et merafkast på 0,27% til benchmark. 
Andelsklassen er oprettet 1/7-2017, og afkast indtil denne dato er identisk med afkastet for andels-
klasse A. 
 
Benchmark for afdelingen består af 35% Nordea Govt. CM 2 og 65% Nordea Mortgage CM 3, som i 
måneden gav henholdsvis 0,15% og 0,33%. 

En relativ begivenhedsfattig måned indtil Italien pludselig blev det altbestemmende tema på obliga-
tionsmarkederne den sidste uge af måneden. 
Rentefald på mellemlange og lange renter betød en fladning af rentekurven på 0,11% målt på spæn-
det mellem de 2- og 10-årige swaprenter. 
Og da panikken var på det højeste var renterne 0,20-0,30% lavere end ved månedens begyndelse, 
men dannelsen af en ny regering i Italien lagde en dæmper på den værste panik. 
Men katten er ude af sækken, og usikkerhede om Italiens vilje til at blive i EU vil fortsætte, med 
formentlig høj volatilitet på de finansielle markeder i de kommende måneder. 
Og helt overskygget af Italiens udfordringer, nogle inflationstal fra Tyskland og EU der var til den 
absolut høje side, men som er blevet stort set negligeret af markederne. 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ÅTD 

HP 

Korte 
0,06 -0,22 0,17 0,08 0,17               0,26 

BM -0,28 -0,33 0,44 -0,12 0,27               -0,01 

Merafk. 0,34 0,11 -0,27 0,20 -0,10               0,27 

  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 1,40 

BM 5,88 5,91 3,95 5,02 3,46 0,33 2,67 -0,13 1,78 1,31 

Merafk. -0,16 2,63 -0,26 -0,52 0,58 1,63 -1,71 -0,77 -0,23 0,09 

Start 1. januar 2008 



Konklusionen fra en meget spændende sidste del af maj må være, at ECB er kommet i en voldsom 
kattepine. 
På den ene side har den fået inflationen lidt op, i hvert fald midlertidigt.  
På den anden side har Italien voldsomt brug for fortsat støtte, herunder ECBs opkøb af Italienske 
statsobligationer, men det har vist sig, at den almindelige QE ikke er nok, og blusser uroen op igen, 
kan spændet til tyske statsobligationer lynhurtigt udvides markant igen. 
ECB har et OMT program, der tillader enddog meget store opkøb af et lands korte statsobligationer, 
men det kræver, at landet accepterer at opfylde nogle finanspolitiske mål, som virker ekstremt 
langt fra 5 stjernebevægelsen og Lega`s meget slappe finanspolitik. 
Så det kan blive en meget varm sommer på mange måder, hvis ikke de to Italienske partier, der 
danner regering, viser lidt større ansvarlighed, end hvad der har kendetegnet dem indtil nu. 
 
Det betyder set fra afdelingens synspunkt, at renteudviklingen på den korte bane er meget usikker, 
men vi tror fortsat, at ECB udfaser QE senest 1. kvartal 2019, men at eventuelle rentestigninger 
tidligst starter i december 2019. Så forventningen er stadig, at de lange renter vil stige hen mod 
slutningen af året, dog meget afhængig af hvordan Italien-problematikken udvikler sig, men at de 
korte renter vil være lave for en længere periode. 
 
En måned hvor der fortsat har været solid interesse fra udlandets side efter danske realkreditobliga-
tioner, men hvor realkreditobligationer, specielt de konverterbare, ikke kunne følge med statsobli-
gationerne, da renterne begyndte at falde den sidste uge i maj. 
 
Og positivt for afdelingen meget lave udtrækningsprocenter til juli terminen i de højtforrentede 
obligationer, hvad der lover godt for afkastet de kommende måneder. 
 
Lovgivningen, der sætter konverteringen af lån givet til den almen boligsektor i Danmark i gang, er 
på plads ultimo maj, men de dekreter, der skal påbyde de enkelte boligafdelinger at konvertere 
deres realkreditlån til de nye statsgaranterede lån fra samme realkreditinstittuer, er ikke givet end-
nu, men forventes at være på plads i juni, således at størsteparten af konverteringerne vil kunne nås 
til oktober terminen, hvor der er opsigelsesvarsel ultimo juli. Man kan dog ikke afvise, at der vil en 
være andel, der ikke nås, og som først vil indfries til januar terminen. 
 
Vi fastholder, at rigtig høje udtrækningsprocenter først vil forekomme, hvis vi får 1½ % 2050 i kurs 
98-99 og åbnet en ny 1½  % 2050 IO med niveau på ca. 96,00-97,00. 
 
Med vore forventninger til renteudviklingen, i hvert fald på den lidt længere bane, og forventeligt 
lave udtrækningsprocenter også til oktober terminen, vil vi ikke afvise at købe yderligere i udvalgte 
højtforrentede obligationer, såfremt muligheden herfor skulle opstå. 
 
Vi vil fortsat være meget forsigtige, med fokus på kapitalbevarelse og med varighed under bench-
mark varighed. Med det og vor defensive investeringstilgang i mente forventer vi fortsat, at afdelin-
gen vil give et afkast for 2018 i niveauet 0,25-1,25 %.  
 
Ultimo maj har afdelingen 3 Morningstar stjerner.    
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På afdelingens hjemmeside www.hpinvest.dk   bliver indre værdi og afkast på afdelingen dagligt 

opdateret; afkast og nøgletal for afdelingen kan følges på www.morningstar.dk under kategorien 

DKK Korte – Obligationer samt på Investeringsfondsbranchen (IFB) hjemmeside www.investering.dk.  

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

