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Kilde: Analytics, Nordea 

Væsentlige ændringer i den generelle opfattelse af det økonomiske billede har ikke indfun-

det sig over de seneste måneder. Holdningen synes stadig at være at verden er i økonomisk 

set fremgang, om end i et trevent tempo, hvilket i særdeleshed er gældende for Europa. 

Formuleringen har været dækkende i efterhånden nogen tid og for et marked med lave 

renter og opkøb af finansielle aktiver fra ECB handles de fleste aktivklasser til høje priser. 

Dette gælder naturligvis også for obligationer, der ind i mellem ruskes lidt ved usikkerhed 

om prisdannelse efter QE og om fremtidig rentepolitik. Til gengæld er den til tider stigende 

usikkerhed om andre aktivklasser understøttende for obligationskurser. 

Politisk usikkerhed er til gengæld en faktor der for tiden har betydning. Hvor vi er vant til at 

opfatte regeringsledere som optagne af at reducere eller mildne internationale spændin-

ger, ser det ud til, at Trump aktivt anvender konfrontationer som element i sin omgang 

med omverdenen. Lige i øjeblikket er opmærksomheden rettet mod Kina på samhandels-

området og mod Tyrkiet. Tyrkiet har fængslet en amerikansk præst på anklager om at være 

agent for Gülen. I baggrunden er formodentlig amerikansk irritation over tyrkiske omgåel-

ser af Iran embargo og køb af russiske raketsystemer. Særtold er indført og TRY er faldet 

kraftigt - over 20% på en måned. 

Endvidere er Brexit stadig uden endelig afklaring og italienske renter er steget ubehageligt 

på formodninger om en truende nedgradering til laveste trin i investment grade, BBB-. Mel-

lemøsten indeholder uændret en overflod af konfliktstof ikke mindst efter USA's stop for 

medfinansiering af UNRWA, der kan bringe Gaza langt over kogepunktet. 
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Swap renter DK 2Y DK 5Y DK 10Y DK 30Y DK 10Y/2Y 

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% 

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% 

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

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% 

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% 



Afdelingen har givet et afkast på 0,22% i august mod et benchmarkafkast på 0,51% og har 

dermed tabt 0,29% til benchmark. For hele 2018 har afdelingen givet et afkast på 0,68% 

mod et benchmarkafkast på 1,10% og har dermed tabt 0,42% til benchmark. 

 

De to indeks, som udgør benchmark for afdelingen, gav i måneden henholdsvis 0,41% og 

0,56% (35% Nordea Govt. CM 5 og 65% Nordea Mortgage CM 7 Callable).  

Pæne rentefald over hele kurven i august, afledt af uro omkring Italien og Tyrkiet, som 

medførte safe haven placeringer i bl.a. tyske og danske obligationer. 

Og en måned hvor konverterbare havde problemer med at følge med afkast på statsobli-

gationer, men dog kun satte marginalt til, og hvor stats- og realkreditobligationer for hele 

2018 har givet nogenlunde samme afkast målt på de længere obligationer. 

Med vores forventning om stigende lange renter i løbet af de kommende 12 måneder, 

foranlediget af annoncerede renteforhøjelser i USA, samt tilbagerulning af QE i Europa og 

mere fleksibel pengepolitik i Japan, vil vi fortsat positionere afdelingen tungt i det højtfor-

rentede segment, og fortsat have fokus på kapitalbevarelse. 
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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 0,25 0,53 -0,22 0,22         0,68 

BM -0,78 -0,87 1,79 -0,37 0,87 0,36 -0,38 0,51         1,10 

Merafk. 0,38 -0,04 -0,32 0,12 -0,62 0,17 0,16 -0,29         -0,42 

 Start 12. september 2008 



Et primært tema på markederne er dog udfordringen med Italiens ny regering, hvor man 

spændt afventer budgetforslag for 2019, samt Tyrkiet og Argentina, der presser hele 

Emerging Market segmentet. Det betyder pæn interesse for safe haven investeringer, 

heriblandt danske og tyske rentefordringer. 

Vi forventer, at efterspørgslen efter danske realkreditobligationer fortsætter i 2. halvår, 

men med mulighed for bevægelser ud i spread, hvis rentestigninger kombineret med me-

get lav likviditet igen opstår, som det senest skete i februar. 

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 0,00-2,00%.  

 

Medio maj kom der en clean andelsklasse i afdelingen, således at der 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 

Afdelingen har ultimo august 4 Morningstar stjerner.  
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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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