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Investeringsrådgiver 

Danske swaprenter og renter på danske statsobligationer, som jo i særlig grad ligger os på sinde, slutte-

de året lidt over startniveauet og spændet til sammenlignelige renter i euromarkedet reduceredes med 

10 – 20 rentepunkter. Rigelig likviditet verden over som følge af QE er efterhånden også mærkbar her 

til lands, hvor lange realkreditobligationer gennem året var efterspurgte af udenlandske investorer, der 

fandt kombinationen af safe haven og relativt set høje renter tiltrækkende og aftog ca. halvdelen af 

årets udstedelse. 2 % 2050 sluttede således året ca. fem kurspoint over startniveau. Danske investorer 

finder efterhånden konverterbare obligationer dyre; der synes blot ikke at være indlysende billige al-

ternative muligheder. Nedenstående tabel illustrerer afkastforskellene i 2017 på det danske marked for 

korte og mellemlange obligationer. 

 

Det ses, at man på korte statsobligationer har fået det forventede afkast og at jagten på merafkastet i 

det konverterbare segment har medført en tydelig prispåvirkning. 

Navnlig kan man hæfte sig ved relationerne mellem markedernes vækstrater, inflations- og renteni-

veau og aktiekurser. Europæisk vækst befinder sig i niveauet 2-2,5 % og inflationen er stadig omkring 

1,5 %. Renterne er derimod for danske og tyske statsobligationer negative ud til ca. seks års løbetid og 

aktiemarkederne har reageret på de lave renter og de positive væksttegn med stigninger på ca. 15 % i 

årets løb. Er man stillet over for valget mellem negativt afkast på ’sikre’ cashflows og skræmmende 

høje aktiekurser – der mageligt kan komme i zonen ved såvel svagere end forventet konjunkturforløb 

som ved ændret pengepolitik ved stærkere vækst - forekommer konverterbare realkreditobligationer 

med 2 % i intern rente som rene lækkerbiskner. 

Fra nytår halverer ECB sit månedlige opkøb til 30 mia. € inspireret af de bedrede konjunkturudsigter. 

Det er stadig et betydeligt beløb og hertil kommer genplacering af tidligere indkøbte obligationer, som 

vil udløbe i de kommende år. Kombinationen af store opkøb og et regelsæt, der i vid udstrækning bin-

der finansielle institutioner til at investere i statsobligationer, danner baggrunden for dagens rente-

strukturer. Og i øvrigt for prisstigninger på næsten alle aktiver fra ejendomme til gamle biler, ure, kunst 

o.m.a., og hjælper formodentlig med til at overdøve signaler på uligevægte i systemet. 

Inflationsudviklingen er fortsat meget afdæmpet. En fortsat bedring af økonomierne bør bedre be-

skæftigelsen i et omfang, der gør det muligt at bryde det nedadgående pres på lønstigninger fra inter-

national konkurrence og den mindre løndynamik, der er en følge af store virksomheders større mar-

kedsdominans. 

 

Afkast ÅTD 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år 

DK Mortgage CM - 1,75% 2,26% 3,49% - 

DK Mortgage Callable CM - - 4,28% 4,90% 5,53% 

DK Mortgage Non-Callable CM -0,23% - 0,71% - - 

DK Government CM - -0,47% -0,36% 0,06% 0,21% 
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Geopolitik har taget en del opmærksomhed i 2017 og der er stadig rigeligt at bekymre sig om derude, 

skulle man være i det lune. Nordkorea tager opmærksomhed med sin aggressive atom /raket frem-

færd, Kina optræder i stadig stigende grad selvbevidst i nærområdet og søger pt. at udvide sin interes-

sesfære mod traditionelt indisk do., Mellemøsten har sin helt egen dynamik og alle hånde konflikter 

kan bryde ud dér, og Vestens forhold til Rusland lider under – bl. a. – påstået cyberkrigsførelse. Helt 

tæt på er det italienske valg til foråret, som få kan forudsige resultatet, endsige dettes konsekvenser, 

af. 

Alle disse konflikter har haft markedets bevågenhed, men kun i ringe grad været i stand til afgørende at 

påvirke markederne i en længere periode, og meget lidt antyder, at 2018 vil bryde dette mønster. Vi vil 

hælde til, at det stadig er centralbankerne, der kommer til at være bestemmende for udviklingen til 

næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Analytics, Nordea 

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

31-12-2016 0,03% 0,32% 0,93% 1,50% 0,90% 

30-06-2017 0,06% 0,48% 1,13% 1,76% 1,07% 

29-09-2017 -0,04% 0,41% 1,11% 1,79% 1,15% 

30-11-2017 -0,06% 0,37% 1,01% 1,67% 1,07% 

29-12-2017 -0,04% 0,46% 1,05% 1,66% 1,09% 

Kilde: Analytics, Nordea 

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

31-12-2016 -0,16% 0,08% 0,66% 1,23% 0,82% 

30-06-2017 -0,13% 0,27% 0,90% 1,53% 1,03% 

29-09-2017 -0,17% 0,25% 0,92% 1,61% 1,09% 

30-11-2017 -0,18% 0,23% 0,83% 1,50% 1,01% 

29-12-2017 -0,15% 0,32% 0,89% 1,50% 1,04% 



I december har afdelingen givet et afkast på 0,73 %, og afkastet for hele 2017 er dermed 8,40 %. 

 

Ultimo december var afdelingens lange positioner placeret således, at højtforrentede obligationer 

udgjorde 71 % og spreadforretninger de sidste 29 %. 

  

HP Hedge var ultimo december gearet 5,66 gange, hvilket vil sige, at egenkapitalen udgjorde 17,74 

% 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 

HP 0,81 0,12 1,14 0,65 0,75 0,77 0,48 0,38 0,80 0,51 0,96 0,73 

AM 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Merafk. 0,39 -0,30 0,73 0,24 0,34 0,35 0,07 -0,04 0,38 0,09 0,54 0,31 

Det dekomponerede afkast ses nedenfor. 

HP Fondsmæglerselskab A/S 

Kronprinsessegade 18, 1. sal 

DK-1306 København K 



Rentekurven fra 2 til 10 år løftede sig omkring fem rentepunkter i månedens løb. ECB holdt juleferie 

fra midt i måneden efter at have afsluttet årets opkøb. Selv om måneden sluttede med et salg til 

terminen af realkreditobligationer fra institutterne på ca. 25 mia. klarede realkreditobligationer sig 

atter bedre end statsobligationer, som det har været næsten hele 2017. 

 

De lange 2 % obligationer simrer fortsat lige under kurs pari og dermed er der ikke afgørende nyt 

som kan stimulere private låntageres konverteringsappetit. Indtil videre afspejles dette også i insti-

tutternes ugentlige opgørelser, der i øjeblikket viser meget lav aktivitet på dette område. Fokus og 

en vis ængstelse retter sig derfor primært mod de serier, i hvilke der antages at være koncentreret 

lån til det offentlig støttede byggeri og hvor enkeltstående, store opsigelser af lån kan forekomme. 

 

Aktiviteten i december har været lav, idet indgåede positioner er fastholdt og der ikke er taget ny 

risiko. Månedens afkast kommer fra de løbende renteindtægter og kursstigninger på de seneste 

positioner. 

 

Som skrevet blev afkastet 8,40 % i 2017, hvilket er i tråd med vores forventning primo 2017 og der-

med meget tilfredsstillende. Hovedparten af årets afkast stammer fra højkuponobligationer, der har 

nydt godt af lave fundingrenter og samlet set lave ekstraordinære udtrækningsprocenter. Spænd-

forretninger står også for et positivt bidrag, der har profiteret af performance på danske realkredit-

obligationer i forhold til statsobligationer, der er sket i løbet af året. Tilgangen til markedet har væ-

ret domineret af respekt for det meget lave renteniveau – retrospektivt for store – og derfor med 

meget lav gearing og markedsrisiko.  

Mod slutningen af året har vi dog øget gearingen noget, både grundet attraktive muligheder i det 

højtforrentede segment, samt i rentetilpasningsobligationer og variable obligationer. 

 

For 2018 forventer vi et positivt afkast i niveauet 5-10%. Skønnet for afkastet i år kan forekomme 

højt, men fortsat gunstige finansieringsvilkår og afdæmpet konverteringsaktivitet burde tilsammen 

gøre estimatet realistisk, og vi føler os relativt komfortable med estimatet, hvor kun markant falden-

de lange renter, og deraf afledt markant højere udtrækningsprocenter kan udfordre vores estimat i 

nedadgående retning, men vi tror på rentestigninger i den lange ende af rentekurven på 0,25-0,50% 

i 2018, og fortsat interesse fra udlandet for danske realkreditobligationer.  

Vi finder afdelingen velegnet til den mere professionelle investor, der ønsker at have et alternativ til 

aktier i sin portefølje, hvor vi kan se at afdelingen tilfører både højere afkast og lavere risiko til en 

balanceret portefølje. 
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