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Kilde: Analytics, Nordea 

Så er sommerferien for de fleste så småt ved at være ovre uden at den har budt på væsentlige ændringer i prisre-

lationer i markederne. 

Julis ECB møde gav ingen overraskende nyheder; væksten omtales stadig som solid og bredt baseret og ECB op-

fattes på den baggrund som værende en bagatel mere optimistisk på inflationsudsigterne. Meget peger dermed i 

retning af fortsat kurs mod exit af QE. 

Mest adspredelse i måneden sørgede Trump for. Kina og EU truedes med massive handelshindringer og EU så sig 

til sin overraskelse udnævnt til fjende af USA. Et møde mellem Trump og Juncker fik imidlertid lukket det meste af 

luften ud af den ballon. 

Vi forventer stadig, at exit fra nuværende, lempelige centralbankpolitikker vil bringe de længere rentesatser opad, 

forudsat vækstforholdene fortætter som hidtil.  

Det er en del år siden efterhånden, at høj inflation i Europa har været et problem, snarere tværtom idet løndan-

nelsen med baggrund i en række forhold har været yderst afdæmpet. Men ændringer som prisstigninger som 

følge af told efter handelsskærmydsler, en solid forbedring i østeuropæiske økonomier, der kan lokke disse landes 

håndværkere hjem, og denne sommers ekstreme temperaturers op til halvering af kornhøst kan måske give en – 

midlertidig? – brud på den lave inflationstrend. 
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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% 

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% 

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% 

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% 



Afdelingen har givet et afkast på -0,22 % i juli mod et benchmarkafkast på -0,38 % og har dermed givet et 

merafkast på 0,16% til benchmark. For hele 2018 har afdelingen givet et afkast på 0,45% mod et benchmar-

kafkast på 0,58% og har dermed tabt 0,13% til benchmark. 

De to indeks, som udgør benchmark for afdelingen, gav i måneden henholdsvis -0,39 % og -0,37 % (35 % Nordea 

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

Marginalt højere renter over hele kurven i juli, og en måned hvor realkreditobligationer performede lidt bedre 

end statsobligationer. 

Men ellers en meget rolig måned udsvingsmæssigt, samt aktivitetsmæssigt, da mange aktører har været på som-

merferie. 

Vi forventer stigende lange renter i løbet af de kommende 12 måneder, foranlediget af annoncerede rentefor-

højelser i USA, samt tilbagerulning af QE i Europa og måske også i Japan, hvor centralbanken virker på vej væk 

fra målsætningen omkring en 10-årig statsrente på 0% eller tæt derpå  

På den korte bane kan bekymringen omkring Trump og hans toldtariffer lægge en dæmper på rentestigningerne, 

men vi forventer at hans hårde retorik reelt er et forhandlingsudspil, og at der findes løsninger, således at væk-

sten ikke rammes i voldsom grad. 

Man er opmærksom på, at Trump også kigger frem mod midtvejsvalg i november, og at hans vælgerbase viser 

sig i de fleste målinger at være meget tilfreds med hans hårde retorik. 
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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           0,45 

BM -0,78 -0,87 1,79 -0,37 0,87 0,36 -0,38           0,58 

Merafk. 0,38 -0,04 -0,32 0,12 -0,62 0,17 0,16           -0,13 

 Start 12. september 2008 



Vi forventer, at efterspørgslen efter danske realkreditobligationer fortsætter i 2. halvår, men med mulighed for 

bevægelser ud i spread, hvis rentestigninger kombineret med meget 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 konverter-

bare 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 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 juli 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. 

HP Fondsmæglerselskab A/S 

Kronprinsessegade 18, 1. sal 

DK-1306 København K 

 
 
Telefon: +45 33 15 00 34 
Fax:    +45 33 37 90 79 
E-mail: hp@hpfonds.dk 

Investeringsrådgiver 

http://www.hpinvest.dk
http://www.morningstar.dk/
http://www.ifr.dk/

