
                               Kapitalforeningen HP 

                                                                   Professionel investeringspleje 
 

HP Hedge Danske Obligationer                                         Marts 2018 

 

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 

Efter en periode med markedsfokus på højere økonomisk aktivitet har bekymring over de stigende 

spændinger i internationale relationer domineret over den seneste måneds tid. Høj dødelighed blandt 

russiske eksspioner i UK tiltrækker sig opmærksomhed og selv om det russiske styre nægter at være 

involveret, har flere vestlige lande udvist russiske diplomater. Trump har gjort alvor af sine trusler om 

toldmæssige reaktioner mod Kina, der naturligvis har gjort gengæld, og aktiemarkederne, der ikke har 

noget godt forhold til handelsrestriktioner, har haft en meget trist periode – påny. 

Til gengæld har aktiemarkedernes svaghed været med til at styrke obligationsmarkederne. Lange ren-

ter er således faldet med godt 10 bp. og er næsten tilbage på niveauet ved årets start. Også de lange 

realkreditobligationer har næsten genvundet det tabte og 2% 2050 handles nu omkring kurs 99.   

Den amerikanske centralbank hævede som forventet sin korte rente med en kvart procent og forskel-

len mellem US og EU toårige renter er nu på ca. 2,75%, formodentlig en del af årsagen til at den korte 

del af rentekurven i Europa har klaret sig mindre overbevisende på det seneste. 

Vi sidder stadig med indtryk af, at markedsdeltagerne med afsæt i opfattelsen af økonomisk aktivitet i 

fortsat bedring, lave centralbankrenter, høje aktivpriser og et opkøbsprogram foran sin afslutning aner, 

at afslutning på centralbankernes stimuli også vil betyde en periode med synkront fald i priser på stort 

set alle typer aktiver. 

Kilde: Analytics, Nordea 

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% 

31-01-2018 -0,01% 0,59% 1,20% 1,68% 1,21% 

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% 

Kilde: Analytics, Nordea 

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% 

31-01-2018 -0,13% 0,46% 1,05% 1,55% 1,18% 

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% 



I marts har afdelingen givet et afkast på 0,72% og har dermed givet et afkast på 1,53% i 2018. 

Ultimo marts var afdelingens lange positioner placeret således, at højtforrentede obligationer ud-

gjorde 65% og spreadforretninger de sidste 35%. 

Hovedparten af spreadforretningerne er lange obligationer med variabel rente, herunder CF, hvor 

største risiko er spreadrisiko.  

  

HP Hedge var ultimo marts gearet 4,63 gange, hvilket vil sige, at egenkapitalen udgjorde 17,87% af 

den samlede beholdning af obligationer.  
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Afk i 
%  

2008 2011 2010 2009 2012 2007 2013 2014 2015 2016 2017 

HP -27,53 8,65 19,26 54,2 18,65 4,28 15,84 2,52 -1,69 11,81 8,40 

AM 11,01 6,75 6,78 6,85 5,77 9,86 5,76 5,66 5,45 5,18 5,20 

Merafk. -38,54 1,9 12,48 47,35 12,88 -5,58 10,08 -3,14 -7,14 6,63 3,20 

Afk i 
%  

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

HP 1,27 -0,46 0,72          1,53 

AM 0,42 0,42 0,42          1,26 

Merafk. 0,85 -0,88 0,30          0,27 

Det dekomponerede afkast ses nedenfor. 
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 Kilde: Egen produktion, SuperPort  



Den voldsomme volatilitet på markederne fortsatte i marts, dog nu med faldende renter over hele 

kurven, og med realkreditobligationer der performede til stater. 

Så når disse linjer skrives er lange konverterbare oppe med ca. 3 kurspoint fra bunden, og spreads til 

stater tæt på de laveste niveauer fra slutningen af 2017.  

Vi så igen udlandet som købere i danske realkreditobligationer, dog primært 30-årige konvertereba-

re, men også de danske institutionelle har benyttet de lavere niveauer til at købe op i realkreditobli-

gationer. 

 

Afkastet i afdelingen var i denne måned positivt påvirket af afdelingens spreadforretninger samt 

generel performance i realkreditobligationer, både i absolutte termer samt relativt til afdelingens 

risikoafdækning. Afdelingens højtforrentede obligationer træk dog lidt den anden retning hvilket 

primært skal tilskrives publicering af de ekstraordinære udtræk. 

 

Dog meget tilfredsstillende at afdelingen med så høj volatilitet på obligationsmarkederne har været 

så stabil, og det er en strategi vi vil forsøge at fortsætte fremadrettet. 

Til gengæld må vi også konstatere, at med de høje kursniveauer i de konverterbare obligationer, så 

skal vi nok forvente udtrækningsprocenter til juli terminen på samme niveau som sidst, dvs. med 

udtrækninger i den høje ende i 2½, 3 og 3½% obligationer, og stadig meget lave udtrækninger i de 

ældre højkupon serier, der jo har været gennem konverteringskarussellen de seneste 3-4 år til næ-

sten hver termin. 

 

Vi holder fast i, 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. 96,50-97,00.  

Vi er stadig 2-3 kurspoint derfra, og det skal nok ske relativt hurtigt, hvis det skal nås til næste ter-

min, da opsigelsesfristen til juli terminen er ultimo april. 

Vi vil dog lige afvente de ugentlige offentliggørelser af udtrækninger, samt komme lidt tættere på 

opsigelsesfristen, før vi køber mere i segmentet. 

Medmindre at de konverterbare stiger yderligere i april, så vælger vi dog at beholde de obligationer 

vi har i segmentet. 

 

For 2018 forventer vi stadig et positivt afkast i niveauet 5-10%. Vi føler os relativt komfortable med 

skønnet, da vi forventer fortsat gunstige finansieringsvilkår og fortsat afdæmpet konverteringsaktivi-

tet i de gamle serier, og hvor kun yderligere markant faldende lange renter og, deraf afledt, markant 

højere udtrækningsprocenter kan udfordre vores estimat i nedadgående retning. Vi tror på rente-

stigninger i den lange ende af rentekurven på 0,25-0,75% i 2018, og fortsat interesse fra udlandet 

for danske realkreditobligationer.  

Vi finder afdelingen velegnet til den professionelle investor, der ønsker at have et supplement/

alternativ til aktier i sin portefølje, idet afdelingen ser ud til at tilføre en portefølje både stabilitet og 

afkast. 
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