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Investeringsrådgiver 

Markederne er i øjeblikket i stigende grad i tvivl om udsigterne for international økonomi og i særlig 

grad efter at handelskonflikten mellem Kina og USA er optrappet i maj.  

Der er ikke megen optimisme at spore i de finansielle markeder for tiden. En generel svækkelse af 

nøgletal over den seneste periode kan retfærdiggøre en mat stemning på aktiebørser, som lejligheds-

vis imødegås af god likviditet og - på ny – rekordlave renter.   

Men på ny synes påvirkninger fra politiske beslutninger at være bestemmende for retningen og store 

udsving på markederne og blandt de væsentligste faktorer i øjeblikket er uenigheden om handelsvil-

kår mellem USA - måske snarere Trump - og Kina, der har indledt en strid, der pt. eskalerer og skøn-

nes til at blive monstrøst dyr for verdens økonomi. Senest har Trump sortlistet Huawei og vi må for-

mode, at Kina overvejer sit næste træk i konflikten. 

Den amerikanske økonomi ser ud fra tal for beskæftigelse og BNP stadig ud til at være i god form, selv 

om tillidsindikatorer og inflation får Fed til på det seneste at antyde, at en nedsættelse af de korte 

renter kan komme på tale inden for en overskuelig periode. 

Kort før månedsskiftet afholdtes valget til EU-parlamentet. Resultaterne viste sig i flere af de største 

lande meget overraskende og medførte solide ændringer. I relation til forløbet ved Storbritanniens 

udtræden af EU er det interessant, at Nigel Farages nystiftede Brexit parti næsten fik en tredjedel af 

afgivne stemmer, mens de traditionelt bestemmende partier reduceredes voldsomt, efter at det i et 

stykke tid har virket i stigende grad sandsynligt, at en ekstra afstemning var på vej. 

Herhjemme har vi som bekendt haft et folketingsvalg d. 5. juni, der efter resultatet ser ud til give ba-

sis for et regeringsskifte; selv om selvbevidste udmeldinger fra partier ser ud til at besidde blokerings-

potentiale.  

De lave renter og det høje konverteringsniveau for obligationer, med hvad vi for kort tid siden kaldte 

lave kuponer, giver obligationsejere problemer med at holde varigheden i porteføljerne. Det genere-

rer en i øjeblikket stærk efterspørgsel efter realkreditobligationer med kuponer, man tidligere alene 

kunne drømme om. 

Kilde: Analytics, Nordea 

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

31-12-2018 -0,03% 0,36% 0,97% 1,48% 1,00% 

28-02-2019 -0,05% 0,28% 0,81% 1,37% 0,87% 

29-03-2019 -0,11% 0,13% 0,59% 1,15% 0,71% 

30-04-2019 -0,12% 0,14% 0,63% 1,19% 0,75% 

31-05-2019 -0,20% 0,00% 0,44% 1,00% 0,64% 

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

31-12-2018 -0,17% 0,20% 0,81% 1,38% 0,99% 

28-02-2019 -0,14% 0,17% 0,70% 1,29% 0,85% 

29-03-2019 -0,20% 0,02% 0,48% 1,08% 0,68% 

30-04-2019 -0,19% 0,05% 0,53% 1,12% 0,72% 

31-05-2019 -0,27% -0,09% 0,34% 0,93% 0,61% 



I maj har afdelingen givet et afkast på -0,10 % og har dermed givet et afkast på -0,17 % i 2019. 

Ultimo maj var afdelingens lange positioner placeret således, at højtforrentede obligationer udgjorde 71 % og 

spreadforretninger de sidste 29 %. 

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

er spreadrisiko.  

 

HP Hedge var ultimo maj gearet 2,99 gange, hvilket vil sige, at egenkapitalen udgjorde 25,09 % af den samlede 

beholdning af obligationer.  

 

Endnu en måned med markante rentefald, primært i den lange ende af rentekurven, og dermed en yderligere 

fladning af rentekurven. 

Rentefaldet forårsaget af et sammenbrud i handelssamtalerne mellem Kina og USA, samt formodning om cen-

tralbankers stimulering af økonomierne lang tid fremover, dvs. fra FEDs side måske at sænke renterne, og for 

ECB ikke at hæve dem de kommende år.  

Rentefaldet har endnu engang medført varighedsmangel hos danske asset managere, og dermed har specielt de 

konverterbare realkreditobligationer haft en fin måned, hvor både 1½ % 2050 med og uden afdrag er krøbet 

over kurs 100. 

De endelige udtrækningsprocenter til juli terminen endte på 112 mia., heraf ca. 15 mia. fra opsigelser i den al-

mene sektor, og det var specielt 2½ %, 3 % og 3½ % der blev ramt af høje udtrækninger, mens serier med kupon 

på 4 % og højere fortsat havde meget lave udtrækninger. 

Udtrækningerne blev lidt højere end forventet og dermed blev afdelingens 3% ramt endnu engang, men stadig 

et afkast for måned og året omkring 0. 
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Afk i %  2008 2011 2010 2009 2012 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HP -27,53 8,65 19,26 54,2 18,65 4,28 15,84 2,52 -1,69 11,81 8,40 5,33 

BM 11,01 6,75 6,78 6,85 5,77 9,86 5,76 5,66 5,45 5,18 5,20 5,14 

Merafk. -38,54 1,9 12,48 47,35 12,88 -5,58 10,08 -3,14 -7,14 6,63 3,20 0,19 

Afk i %  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 2019 

HP 0,19 0,31 -0,55 -0,01 -0,10        -0,17 

BM 0,42 0,42 0,42 0,40 0,41        2,11 

Merafk. -0,23 -0,11 -0,97 -0,41 -051        -2,28 

 

Kilde: Egen produktion 

Afkastmål er Cibor12+5% 
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Dvs. igen en termin med omkring 100 mia. i ekstraordinære udtrækninger, og dermed endnu en-

gang konvertering af obligationer med lav varighed over pari, til primært 1% og 1½ % 2050 med 

meget høj varighed. 

Dette vil på et tidspunkt blive et issue i markedet, men for nu bliver de store udbud i 1-1½ % absor-

beret i markedet uden de store problemer, dels grundet før omtalte varighedsmangel, dels fordi 

udlandet stadig er købere. Vi har dog ingen lyst til at øge spreadforretningerne i afdelingen med 

ovenstående i mente. 

Vi forventer stadig et afkast for 2019 på 3-7 %, med afkast i den lave ende af intervallet ved fortsat 

negative 10-årige statsobligationer, og højere hvis samme renter stiger til 0,25 % eller højere.  

Medio august 2018 besluttede bestyrelsen at lukke for yderligere indskud i afdelingen, men der er 

oprettet en venteliste til investorer, der måtte ønske at investere i afdelingen. 


