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En tale, holdt i Jackson Hole, Wyoming, af Janet Yellen ved et symposium for centralbank-
folk, forekommer at være den mest interessante enkeltbegivenhed i august måned. På bag-
grund af et stadig bedre arbejdsmarked betegnede Yellen argumenterne for en forhøjelse af 
de korte renter som stærkere, men var ikke mere præcis i beskrivelsen af, hvornår forhøjel-
ser ville ske, end at det ville være gradvist og over tid. Det ser dog ikke ud til, at mange i øje-
blikket forventer aggressive renteforhøjelser fra den kant. 
 
ECBs fortsatte køb af store beløb holder en solid hånd under markederne. Udsvingene i lan-
ge renter har i månedens løb været begrænsede og aktiemarkederne har set stigninger på 
generelt en til ca. fem procent. 
 
Låntagerne på det danske marked fortsætter med at konvertere. De hårdest ramte obligati-

onsserier er primært de serier, der inden for de seneste år har set store udbud, dvs. med 

kuponer fra tre til fem procent. Udbuddet bidrager til at holde renten på det danske realkre-

ditmarked på et - i forhold til obligationernes kreditkvalitet – relativt højt niveau, sammenlig-

net med lignende udstedelser fra andre europæiske lande. 

 

 

 

 

 

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

30-12-2015 0,20% 0,64% 1,33% 1,91% 1,12% 

31-03-2016 0,12% 0,36% 0,91% 1,40% 0,79% 

31-06-2016 -0,01% 0,16% 0,65% 1,10% 0,66% 

29-07-2016 -0,01% 0,12% 0,58% 1,02% 0,59% 

31-08-2016 -0,01% 0,13% 0,56% 1,02% 0,57% 

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

30-12-2015 -0,03% 0,33% 0,99% 1,60% 1,02% 

31-03-2016 -0,15% 0,04% 0,57% 1,06% 0,72% 

30-06-2016 -0,21% -0,10% 0,37% 0,80% 0,58% 

29-07-2016 -0,21% -0,14% 0,28% 0,72% 0,49% 

31-08-2016 -0,21% -0,13% 0,27% 0,72% 0,48% 

Kilde: Analytics, Nordea 



Status for HP Invest Lange Danske Obligationer ultimo August 2016 

Afdelingen har givet et afkast på 0,67% i august mod et benchmark afkast på 0,53% og har 
dermed givet et merafkast på 0,14% til benchmark. For hele 2016 har afdelingen givet et 
afkast på 4,68% mod et benchmark afkast på 6,00% og dermed et tab til benchmark på -
1,32% 
De 2 indeks, som udgør benchmark for afdelingen, gav i august henholdsvis 0,12% og 

0,75% og for hele 2016 henholdsvis 3,50% og 7,34% (35% Nordea Govt. CM 5 og 65% Nor-

dea Mortgage CM 7 Callable).  

 Index 100. pr. 12. september 2008   

Afk i 
%  

2008 2011 2010 2009 2012 2013 2014 2015 ÅTD 

LDO 8,06 10,09 5,70 7,70 5,39 0,36 5,32 -0,02 4,68 

BM 6,91 10,77 6,86 5,71 6,52 -1,09 10,23 -1,17 6,00 

Merafk. 1,15 -0,68 -1,16 1,99 -1,13 1,45 -4,91 1,15 -1,32 

Gns. årligt 
afkast 

5,96 

6,33 

-0,37 

  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

LDO 1,05 0,15 0,68 0,14 0,57 1,05 0,28 0,67     

BM 1,51 0,54 0,68 -0,15 0,94 1,60 0,19 0,53     

Mera
fk 

-0,46 -0,39 0,00 0,29 -0,37 -0,55 0,09 0,14     
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Stort set uforandrede renter over måneden og en auktion over rentetilpasnings- og 

floater obligationer, der gik på rekordlave niveauer. Nu har vi 0 eller negative renter ud til 

10-årige statsobligationer, og 4-årige rentetilpasningsobligationer. 

Det var primært udlandet, der i august for alvor kastede sin kærlighed over danske real-

kreditobligationer, og det har betydet pæn realkreditperformance i forhold til varigheds-

ækvivalente statsobligationer. Udlandets interesse for danske obligationer kan, som vi ser 

det, henledes til 2 forhold – nemlig at investorerne jagter (positiv) rente og at danske obli-

gationer er relativt billige set i forhold andre europæiske AAA obligationer, både med og 

uden basisswap.  
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Der er ved indgangen til september ikke sket begivenheder, som ændrer disse forhold, 

men vi mener stadig, at man skal have respekt for de absolutte niveauer, idet flere måne-

ders afkast kan forsvinde ved selv mindre rentebevægelser. Vi fastholder derfor investe-

ringsstrategien med undervægt af varighed og statsobligationer og accepterer dermed, at 

afdelingen vil underperforme ved yderligere rentefald. 
 
 

Vi forventer, at afdelingen giver et afkast på 3,0 - 5,5% i 2016.  
 

Afdelingen har ultimo juli 4 Morningstar stjerner.  
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Og vores målsætninger for 2016 er de 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 dag-
ligt.  Afkast og nøgletal for afdelingen kan følges på www.morningstar.dk under kategori-
en DKK Lange – Obligationer samt på Investerings Fonds Branchen (IFB) hjemmeside 
www.investering.dk . 

Afdelingen er børsnoteret på Nasdaq OMX. ISIN kode DK0060141786 
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