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Kilde: Analytics, Nordea 

Europæiske nøgle- og tillidstal indicerede i løbet af april måned et lidt afdæmpet forløb sammenlignet 

med de forudgående år. Væksten forventes dog stadig at være bredt funderet og stadig uden væsent-

lig opadgående påvirkning af inflation. Sandsynligheden, for at renteniveauet derfor stiger af disse 

årsager, er derfor ikke stor og forskellen mellem europæisk og amerikansk rente, der allerede er på et 

højt niveau, ser ud til at udvides al den stund, at Fed signalerer yderligere renteforhøjelser. Specielt 

beskæftigelsen i de to områder har udviklet sig forskelligt. Beskæftigelsen i USA er steget pænt og de 

officielle opgørelser viser meget lav arbejdsløshed. De amerikanske arbejdsmarkedsopgørelser er jævn-

ligt udsat for, hvad der forekommer som berettiget kritik baseret på formodet ufuldstændighed i regi-

strering af deltidsbeskæftigede og deltagelse i arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre synes inflationen nu 

at være stigende og styrker markedets tro på renteforhøjelser. I Europa er fremgangen på arbejdsmar-

kedet stærkest i den nordlige del, mens det sydlige Europa fortsat døjer med høj arbejdsløshed og i 

særlig grad blandt unge. 

I ECB træder Draghi vande og antyder så lidt som muligt om ECBs eventuelle exit fra nuværende lem-

pelige penge- og rentepolitik. 

På det danske realkreditmarked ser det stadig ud til at være udenlandske købere, der støvsuger marke-

det; at dømme efter offentliggjorte tal har de aftaget mere end det udstedte beløb i marts måned og er 

stærkt medvirkende til at definere kursniveauet, som de indfødte finder højt. 

Spændingsniveauet ser ud til at være aftaget noget på det seneste. Trump ser i øjeblikket ud til at have 

succes med sin strategi, der synes baseret på det gamle ord om, at vil man fred, man fremstå som for-

beredt på krig. En lidt uventet drejning observeres i Korea, hvor Kim Jong Un har været på jovialt besøg 

i Sydkorea. Og kan man håbe, at det forhold, at fra Saudi Arabiens Mohammed Bin Salman skal have 

meddelt, at palæstinenserne bør acceptere Trumps fredsplan eller fremover klappe i, vil være et tidligt 

varsel om ændrede tider forude? 

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% 

28-02-2018 0,01% 0,60% 1,26% 1,77% 1,25% 

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% 

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% 

28-02-2018 -0,12% 0,46% 1,09% 1,61% 1,21% 

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% 

Kilde: Analytics, Nordea 

Kilde: Analytics, Nordea 



Afdelingen har givet et afkast på -0,25 % i april mod et benchmarkafkast på -0,37 % og har dermed 

givet et merafkast på 0,12% til benchmark. For hele 2018 har afdelingen givet et afkast på -0,11% 

mod et benchmarkafkast på -0,26% og har dermed givet et merafkast på 0,15% til benchmark. 

De to indeks, som udgør benchmark for afdelingen, gav i marts henholdsvis -0,13 % og -0,50 % (35 

% Nordea Govt. CM 5 og 65 % Nordea Mortgage CM 7 Callable).  

Uforandrede korte renter og lidt højere lange renter, og dermed en rentekurve, der stejlede margi-

nalt i løbet af april. Udlandet tog igen markant fra af danske konverterbare obligationer, men derfor 

også meget tankevækkende, at spænd til statsobligationer kørte lidt ud. 

Om det er finansielle institutioner, der har brugt udlandets interesse til at nedbringe egne behold-

ninger, låntagere, der går fra rentetilpasnings- til konverterbare obligationer, eller den minimale va-

righedsstigning, der har medført salg fra asset managere, kan vi ikke vurdere. 

  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 2,03 -1,16 -0,68 -1,13 1,45 -4,72 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                  -0,11 

BM -0,78  -0,87  1,79  -0,37                 -0,26 

Merafk. 0,38  -0,04  -0,32  0,12                 0,15 
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Men vi mener, at den manglende performance i det konverterbare segment i april bør give anled-

ning til undren. 

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 afdelingen vil give 

et afkast for 2018 i niveauet 0,00-2,00 %.  

Medio maj kommer der en clean andelsklasse i afdelingen, således at der vil være clean afdelinger 

på alle 3 afdelinger i HP Invest. 

Afdelingen har ultimo april 4 Morningstar stjerner.  
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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 

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. ISIN kode DK0060141786 
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