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Makro ul�mo januar 2017 

 

Den første måned af 2017 lægger sig flot i sporet af den foregående periode. De store overskri�er 

�lhører den poli�ske del af verden, mens økonomierne øjensynlig har løsrevet sig fra den usikker-

hed, der udspringer derfra, og stadig ser ud �l at vokse i adstadigt tempo. Amerikanske produk�-

ons- og beskæ�igelsestal viste svagere udvikling i den sidste periode af 2016, mens �llidsindikato-

rer fortsat var høje og prisudviklingen tenderer mod højere infla�on. I Euroområdet offentliggjor-

des pæne produk�ons- og �llidstal og beskæ�igelses ser fortsat ud �l at bedres. Pristal viser, at 

prisudviklingen er s�gende, men primært med store udsving i oliepriser som forklaring.  

 

Den poli�ske usikkerhed henføres �l den række valg, der vil finde sted i Europa over det næste år, 

�l forløbet og den endelige løsning for Brexit og �l præsident Trumps embedsførelse, der i den 

første korte periode har udstedt en længere række dekreter, der kunne varsle, at amerikansk 

poli�k fremover vil være vanskelig at forudsige. 

 

Det rentefald, der fandt sted i sidste halvdel af december, er ersta0et af en �lsvarende s�gning, 

der på ny har bragt lange realkreditobliga�oner �l et niveau, hvor privates konverteringer nor-

malt s�lner af. Til gengæld har boligministeriet sat gang i boligselskabernes opsigelser af konver-

terbare lån. Disse lån vil blive ersta0et af lån med femårige rente�lpasninger. I første omgang er 

der varslet konverteringer for ca. tre mia., men endelige tal bliver formentlig en hel del højere. 

Konverteringerne vil �lsyneladende primært ramme obliga�oner med tre og fire procent i kupon. 

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

30-09-2016 -0,02% 0,11% 0,55% 1,04% 0,57% 

30-11-2016 0,04% 0,33% 0,93% 1,47% 0,88% 

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

31-01-2017 0,03% 0,43% 1,09% 1,71% 1,06% 

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

30-09-2016 -0,22% -0,15% 0,27% 0,75% 0,49% 

30-11-2016 -0,17% 0,07% 0,65% 1,20% 0,82% 

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

31-01-2017 0,15% 0,19% 0,85% 1,44% 0,97% 

Kilde: Analy�cs, Nordea 

Kilde: Analy�cs, Nordea 



HP Hedge ultimo januar 2017 
I januar har afdelingen givet et a=ast på 0,81%.  
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A� i 

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

HP 0,81            

AM 0,42            

Mera=. 0,39            

Kilde: Egen produktion,   Afkastmål er Cibor12+5% 

Det dekomponerede a=ast ses nedenfor, hvor høj@orrentede obliga�oner og spreadforretninger 

har givet henholdsvis 0,80% og 0,01% i januar. 
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Ul�mo januar var afdelingens lange posi�oner placeret således, at høj@orrentede obliga�oner ud-

gjorde 99% og spreadforretninger den sidste 1%. 

HP Hedge var ul�mo januar gearet 3,31 gange, hvilket vil sige, at egenkapitalen udgjorde 23,34% af 

den samlede beholdning af obliga�oner.  

A� i 

%  
2008 2011 

HP -27,53 8,65 

AM 11,01 6,75 

Mera=. -22,14 1,09 

2010 

19,26 

6,78 

12,48 

2009 

54,24 

6,85 

47,39 

2012 

18,65 

5,77 

12,86 

2007 

4,28 

9,86 

-5,62 

2013 

15,84 

5,76 

10,08 

2014 

2,52 

5,66 

-3,14 

2015 

-1,69 

5,45 

-7,14 

2016 

11,81 

5,18 

6,64 



Vi fik fra starten af januar en reversering af det rentefald, som prægede den sidste del af 2016, 

afledt af  

pæne væks0al i Europa og højere infla�onstal fra både USA, Asien og Europa. 

For første gang i meget lang �d ligner det at væksten i hele verden bevæger sig fremad, om-

end i vekslende speed. 

Infla�onstallene er også på vej op, primært foranlediget af de s�gende energipriser, og speci-

elt i USA er kerneinfla�onen også for opadgående. 

Disse posi�ve væks0al og s�gende infla�on burde alt andet lige betyde markant s�gende ren-

ter. Disse holdes så nede af Trumps varierende indika�oner af, hvad vej hans administra�on vil 

vælge, samt usikkerhed i Europa omkring valg i Holland, Frankrig og Tyskland, og under over-

fladen er der stadig usikkerheden omkring det italienske banksystem, og senest, også fornyede 

udfordringer i Grækenland. 

Samt ikke mindst af QE fra ECB, hvad der også er baggrunden for, at vi ikke forventer markant 

s�gende renter, før eventuel diskussion om yderligere nedskalering af QE fra ECBs side opstår. 

Vi forventer, at det sker hen over sommeren, men de seneste vækst og infla�onstal kunne 

anspore bl.a. Bundesbank �l at presse på for nedskalering af QE endnu hur�gere, end marke-

derne forventer. Vi tror dog, at QE fortsæ0er som annonceret i 2017 og at den så bliver ned-

skaleret og eventuelt helt udfaset i løbet af 2018. 

 

Som i 2016 er strategien stadig at være meget forsig�g og posi�onere afdelingen meget defen-

sivt, og vi afdækker stadig stort set alt renterisiko via finansielle instrumenter. 

Rentes�gningen i 2017 har været posi�v for afdelingen ind�l nu, primært fordi det høj@orren-

tede segment igen er blevet meget a0rak�vt, da vi vurderer, at de s�gende renter betyder 

markant lavere udtrækningsprocenter �l de kommende terminer, hvad der er meget posi�vt. 

Vi nåede dog ikke at nyde det særlig længe, for ul�mo måneden annoncerede Boligstyrelsen, 

at den konverterer 3 mia. fra primært 3% og 3½% obliga�oner �l 5-årige rente�lpasningslån. 

Det ser ud �l, at det er lange 3% og 3½% lån, der bliver konverteret, og dermed bliver meget få 

af afdelingens obliga�oner ramt, hvad der er meget posi�vt. 

Vi kan dog ikke undgå at få den tanke, at Boligstyrelsen ikke er færdige med de 3 mia., da der 

ligger ca. 10-15 mia., som kunne være �lsvarende lån �l den almene sektor. 

Så vi vil, ind�l vi får et bedre overblik, være meget forsig�ge med at købe yderligere i høj@or-

rentede obliga�oner med stor andel af lån �l den almene sektor, mens høj@orrentede obliga�-

oner uden disse låntagere virker meget a0rak�ve. 

 

Afdelingens andel af spreadforretninger er stort set 0 og det skyldes, at spændet mellem stats- 

og realkreditobliga�oner er rekordlavt og på samme niveau som ved kroneangrebet primo 

2015. For så vidt angår høj@orrentede obliga�oner er vi meget selek�ve, jf. ovenstående.   

På trods af en rela�v defensiv portefølje her i starten af 2017 forventer vi et a=ast for 2017 på 

5,00-10,00%, hvad der virker meget a0rak�vt det nuværende lavrente miljø taget i betragt-

ning.  

 

Vi startede ul�mo februar en master/feeder fond �l HP Hedge i svenske kroner, HP Hedge SEK, 

hvor valutarisiko mellem DKK og SEK elimineres ved brug af valutaswap. 

Der betaltes performance fee i SEK fonden, ind�l den danske fond nåede sit High Water Mark 

( HWM ), og derudover var der omkostninger �l etablering og administra�on på 0,41 %. 

E�er HP Hedge nåede sit HWM, betales der ikke performance fee i HP Hedge SEK fonden, idet 

fee betales fra moderfonden i DKK. 

Dermed vil omkostninger ligge i niveauet 0,10-0,30% i HP Hedge SEK. 

Dermed kan HP Hedge SEK være en a0rak�v mulighed for den ru�nerede og professionelle 

investor, der ønsker at investere i en s�gning af den svenske valuta. 
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