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Om foreningerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest blev stiftet i 1971
og er dermed en af landets ældste. Foreningen ejes af inve
storerne.
Investeringsforeningen er til for at gøre det enklere for dig
at investere. Frem for selv at skulle udvælge de rette værdi
papirer, og løbende holde øje med markederne samt sam
mensætningen af investeringen, får du eksperterne til at løse
opgaven ved at investere gennem foreningens afdelinger.
Faktisk er der dog tale om tre foreninger:
I Lån & Spar Invest kan du vælge mellem afdelinger, der alene
investerer i obligationer med forskellige løbetider og risici, og
afdelinger, der investerer i aktier fra forskellige geografiske
områder.
I Lån & Spar MixInvest, der særligt retter sig mod din pen
sionsopsparing og opsparing i selskabsform eller under virk
somhedsordningen, kan du vælge forskellige typer af balan
cerede investeringer i både obligationer og aktier. Her får du
altså en stor spredning af risikoen.
I Gudme Raaschou kan du få fire specialafdelinger for er
hvervsobligationer og værdipapirer i emerging markets.
Balanceret investering i både aktier og obligationer gør inve
steringen mere robust end en placering alene i én aktivtype.
Du kan endvidere vælge alene at placere din opsparing i én
fondskode frem for at skulle administrere mange forskellige.

Etik i investeringerne
I tilrettelæggelsen af investeringerne indgår et overordnet
hensyn til etiske forhold. Udgangspunktet er, at investerin
gerne sker i respekt af de love og etiske rammer, der gælder
i Danmark og øvrige lande, der investeres i. Der købes ek
sempelvis ikke aktier i selskaber, der bevidst og gentagen
de gange har brudt etiske regler, der er fastsat af nationale
myndigheder, på de markeder, hvor selskabet arbejder, eller
af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse.
De nærmere etiske regelsæt findes på foreningernes hjem
mesider.
Din investeringsprofil
Når du investerer, er det vigtigt, at dine investeringer bliver
sammensat ud fra dine behov og forventninger. Derfor anbe
faler vi, at du i samarbejde med din investeringsrådgiver får
fastlagt din personlige investeringsprofil, inden du investerer.
Find mere information
På foreningernes hjemmesider www.lsinvest.dk og www.lsmi.dk
kan du finde flere oplysninger, som f.eks. foreningernes ved
tægter, prospekter og rapporter samt afdelingernes faktaark
og investorinformationer. Af prospekterne fremgår de ram
mer, som de enkelte afdelinger investerer efter samt andre
praktiske oplysninger.
Administrator/forvalter
Foreningerne administreres/forvaltes af Invest Administration
A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00.

Begge foreninger har som mål at opnå attraktive afkast på
investeringerne inden for rammerne af afdelingernes inve
steringsområde og fastlagte risikospredning.
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De finansielle markeder i 3. kvartal 2018
3. kvartal 2018 har generelt været positivt på aktiemarke
derne. Aktier og renter er steget. Dollar er styrket i forhold
til euro og danske kroner, og har givet amerikanske aktier et
yderligere boost målt i deres afkast i kroner. Danske aktier er
steget omkring 2 pct., mens europæiske er steget 1 pct. og
amerikanske er steget 7-8 pct., alle målt i kroner – dermed
er det globale aktieindeks i kroner oppe med omkring 5 pct.
i kvartalet.
De lange statsrenter bevægede sig i samme retning i 3. kvar
tal. Renten på 10-årige danske stats-obligationer steg med
0,09 pct.-point til 0,42 pct. Den 10-årige tyske rente steg
med 0,17 pct.-point til 0,47 pct. Usikkerhed om finanspoli
tikken i Italien drev den italienske rente op med 0,3 pct.-point
til 2,99 pct. Den spanske og irske rente fulgte tendensen op
og steg med 0,15-0,20 pct.-point.
Den 10-årige amerikanske statsrente steg med 0,2 pct.point til 3,06 pct. efter at den amerikanske centralbank hæ
vede sin rente med 0,25 pct.-point og indikerede yderligere
stigninger af samme størrelse i fremtiden.
Amerikansk økonomi viser en generel positiv udvikling, med
rekord lav arbejdsløshed, stigende beskæftigelse og pænt
privatforbrug. Den amerikanske centralbank valgte som for
ventet at stramme pengepolitikken.
Udviklingen i de amerikanske statsfinanser giver anledning til
bekymring, idet udgifterne er stigende mens indtægterne er
faldende. Amerikanske forbrugere viser en høj forbrugertillid.
Europa oplever fortsat små bevægelser i forbindelse med
Storbritanniens exit fra EU-samarbejdet, som rykker nær
mere og nærmere. Den Internationale Valutafond har leveret
nogle langsigtede forventninger til virkningen på bl.a. Dan
mark af en hård landing omkring Brexit. Tal som 1 pct. lavere
BNP i 2030 viser reelt, at der ikke er nogen væsentlig virk
ning, idet usikkerheden på den slags prognoser er langt større
end 1 pct. på 12 års sigt.
Usikkerhed omkring Italien tog til i løbet af kvartalet, især
usikkerhed omkring en fortsat overholdelse af stabilitetspag
ten. Det var også den væsentligste grund til, at de italienske
renter reagerede så kraftigt, som tilfældet var.
Europa har som helhed nu en ledighed på et niveau, hvor
økonomer forventer at yderligere fald vil være inflationsska
bende.
USA synes fokuseret på midtvejsvalg med mange meldinger,
der først og fremmest synes møntet på hjemmemarkedet,
men også en bekymrende retorik i forhold til traditionelle al
lierede. Resten af 2018 kan derfor blive stærkt påvirket af,
om retorikken aftager efter midtvejsvalgene.

Kvartalsrapport oktober 2018

Forventninger til fremtiden
Den generelle forventning er, at væksten i den globale øko
nomi fortsætter i et moderat tempo på mellem 2,5 og 3 pct.
sådan som det reelt har været tilfældet de seneste 8 år. Den
Internationale Valutafond har helt som ventet nedjusteret
deres forventninger på den korte bane. Vi har oplevet de før
ste amerikanske udmøntninger af handelspolitiske tiltag, men
også at NAFTA-aftalen er blevet erstattet af en næsten ens
lydende ny nordamerikansk aftale omfattende Mexico, Ca
nada og USA.
Inflationen synes ikke rigtigt at ville forlade et niveau på 1-2
pct., på trods af et stramt amerikansk arbejdsmarked, og
tilsvarende tendenser ses på en del af det europæiske ar
bejdsmarked. Vi har indikationer på stigende lønninger på det
amerikanske arbejdsmarked.
Den amerikanske centrals banks signaler om flere rentestig
ninger m.v. har materialiseret sig i de lange renter. Det er
markedsforventningen, at den amerikanske rente vil stige til
3-3,5 pct. ultimo 2018, tilsvarende ventes den tyske rente
stige til 0,75-1 pct. ultimo 2018.
De helt korte europæiske og danske renter skal på et tidspunkt
justeres op. Den europæiske centralbank har ikke signaleret
hvornår og hvor meget, men opkøbsprogrammer fortsætter
ikke i 2019. De lange statsrenter er blevet trukket noget op,
men er fortsat på niveau med primo 2018.
En tysk 10-årig rente på 0,5 pct. med en inflationsmålsæt
ning for den europæiske centralbank på omkring 2 pct. synes
på længere sigt at være uholdbar. Den 2-årige rente er på
minus 0,55 pct., hvilket indikerer, at markedet ikke forventer
nogen stramning på kort sigt. Med udsigten til en inflation på
1,5 pct. i 2018 vurderes en stigning på 0,25 pct.-point i 2018
som mulig sidst på året. Risikoen for de danske obligationer
findes primært i udviklingen på de internationale markeder.
Aktiemarkedet
Den næsten synkrone udvikling i aktiekurserne afspejler, at
kurserne er trukket meget højt op og har svært ved at ret
færdiggøres af virksomhedernes indtjening, især med usik
kerhed om de fremtidige rentesatser. Aktiekurserne er fortsat
understøttet af centralbankernes lempelige pengepolitik. De
lave renter er med til at retfærdiggøre kursniveauerne, da der
ikke er mange alternativer til placering i aktier. Desuden vil
obligationer blive negativt påvirket af stramninger af penge
politikken.
Det er vurderingen, at optimismen kan fastholdes, såfremt
den positive udvikling i nøgletallene kan vare ved, omvendt
så befinder vi os på kursniveauer, hvor der må være betydelig
frygt for uforudsete hændelser og massive kursfald.
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Afdeling Obligationer

Fakta
Børsnoteret/Stiftet1991

Profil
Afdelingens midler investeres i danske og udenlandske børs
noterede obligationer f.eks. stats- og realkreditobligationer.
Afdelingen kan herudover investere i erhvervsobligationer.

Udbyttebetalende
Investerer i obligationer
FondskodeDK0015686554
Risikokategori2
Benchmark 

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.
Afdelingens investeringsstrategi sigter mod at sammensætte
en portefølje med en lav til mellem renterisiko. Rentefølsom
heden, målt som porteføljens samlede korrigerede varighed,
skal således ligge i intervallet 2-6 år. Ved udgangen af 3.
kvartal havde afdelingens portefølje en korrigeret varighed
på 3,1 år. Benchmark er 50% Nordea Constant Gvt. 3 years
og 50% Nordea Constant Gvt. 5 years og har en konstant va
righed på 4 år.
Afdelingen er velegnet for investorer med kort samt middel
investeringshorisont og anbefales til såvel fri opsparing som
pensionsmidler, hvor der er nogle år til, at udbetalingen skal
finde sted.

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Obligationer gav i 3. kvartal et afkast på 0,1 pct.,
mens afdelingens benchmark faldt 0,3 pct. Afkastet år-tildato er på 0,1 pct. mod 0,2 pct. for benhcmark. Det positive
afkast skyldes danske realkreditobligationer, som gennem
kvartalet har overskygget en rentestigning på godt 0,10 pct.point. Afdelingen har en markant overvægt af realkreditobli
gationer. Afdelingens beholdning af europæiske erhvervsob
ligationer har med et afkast på godt 2 pct. også bidraget til
det pæne afkast. Afdelingens varighed ligger stabilt på 3,1 år.
I 3. kvartal fortsatte udlandet med at øge deres ejerandel
af danske realkreditobligationer. Den udenlandske interesse
for danske obligationer er meget positiv for afkastudviklin
gen. Konverteringsaktiviteten har været behersket i løbet af
kvartalet, hvilket har været understøttende for de konverte
ringstruede realkreditobligationer, som udgør godt 10 pct. af
porteføljen.
Forventninger
Renterne forventes at forblive på et lavt niveau i 4. kvar
tal, men med et opadgående pres. De korte renter er fortsat
forankret i de negative styringsrenter hos den europæiske
centralbank og Nationalbanken. I løbet af 4. kvartal udfaser
den europæiske centralbank sit opkøbsprogram, hvilket ef
terfølgende kan give stigninger i obligationsrenterne. Infla
tionsforventningerne er forholdsvis afdæmpede, hvorved det
først bliver ”i løbet af sommeren 2019”, at den europæiske
centralbank begynder at hæve renten. Den største risiko for
afkastudviklingen for de danske obligationer er fortsat, hvis
de udenlandske investorer begynder et tilbagesalg af danske
realkreditobligationer.
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50% Nordea GOV 3Y og 50% Nordea GOV 5Y

Afkast i % (ÅTD 2018)

0,08

Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)

0,20

Udbytte i kr. pr. andel (2017)

0,60

ÅOP i % (2018)

0,55

Indirekte handelsomkostninger

0,02

Porteføljens 10 største positioner
1

GR

European High Yield

5,66%

2

1%

Nordea 2022

4,99%

3

1,75%

Danske Stat 2025

4,42%

4

1,5%

BRF 2040

3,06%

5

1%

BRF 2022

3,01%

6

1%

RD 2022

2,85%

7

0,335%

DK Skib SK Var21

2,84%

8

0,0375% Nykredit 2021

2,82%

9

2%

RD 2037

2,29%

10

1%

LRF 2022

2,21%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
Kontanter - 1,80%
Øvrige udstedere - 9,12%
Statsobligationer - 5,09%

Realkreditobligationer - 83,99%

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
102
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100
99
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97

okt nov dec
17 17 17

jan
17
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17

mar apr maj jun
17 18 18 18

Obligationer   
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18

aug sep
18 18

Benchmark

Afdeling Obligationer

|

6

Afdeling MixObligationer

Fakta
Børsnoteret/Stiftet2012

Profil
Afdelingen investerer i et mix af danske og udenlandske statsog realkreditobligationer samt via investeringsforeningsbevi
ser i erhvervsobligationer og emerging markets obligationer.
Risikoen forventes ikke at være væsentligt større end ved in
vestering alene i danske obligationer, men afkastmuligheden
forventes at være større.

Udbyttebetalende
Investerer i danske og udenlandske obligationer
FondskodeDK0060461341
Risikokategori2
Benchmark

50% Nordea GOV3Y og 50% Nordea GOV 5Y

Afkast i % (ÅTD 2018)-0,59
Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)

0,20

Udbytte i kr. pr. andel (2017)

1,00

Mindst 40 pct. af formuen skal være placeret i danske stats-,
indeks- eller realkreditobligationer. Generelt tilstræbes der
i afdelingen stor spredning på segmenter og udstedere. Ved
udgangen af 3. kvartal havde afdelingens porteføjle en korri
geret varighed på 3,1 år. Afdelingen havde indtil 31. decem
ber 2017 intet benchmark. Pr. 1. januar 2018 fik afdelingen
50% Nordea Constant Gvt. 3 years og 50% Nordea Constant
Gvt. 5 years som benchmark.

ÅOP i % (2018)

0,90

Indirekte handelsomkostninger

0,01

Porteføljens 10 største positioner
1

GR

European High Yield

14,44%

2

GR

US High Yield

13,78%

3

1,5%

RD 2037

7,97%

4

GR

Emerging Markets Debt

7,60%

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

5

1%

Nordea 2022

6,98%

6

1,5%

Nordea Kredit 2037

2,72%

Afdelingen er velegnet for investorer med frie midler eller
pensionsopsparing, som ønsker et attraktivt afkast og er villi
ge til at løbe en lidt større risiko end ved stats- og realkredit
obligationer.

7

0,23%

RD 2021

2,57%

8

2%

Nykredit 2037

2,54%

9

0,0375% Nykredit 2021

2,44%

10

3%

2,08%

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling MixObligationer gav i 3. kvartal et afkast på 0,4
pct., mens benchmark faldt 0,3 pct. Afkastet for årets før
ste ni måneder er på minus 0,6 pct., mens benchmark steg
0,2 pct. Kvartalsafkastet er blevet positivt påvirket af et godt
afkastbidrag fra danske realkreditobligationer, men i særlig
høj grad fra de udenlandske erhvervsobligationer. Mindre be
kymring omkring handelskonflikten mellem USA og resten af
verden, aftagende politisk uro i Europa samt stærke økono
miske nøgletal understøttede segmentet. Realkreditmarkedet
blev understøttet af lav udstedelsesaktivitet og fortsat pæn
udenlandsk købsinteresse. Ved udgangen af september lå den
2-årige danske statsrente på minus 0,5 pct., den 10-årige på
0,4 pct. og Nationalbankens indskudsbevisrente på uændret
0,65 pct.
Forventninger
Den europæiske centralbank udfaser sine obligationsopkøb i
4. kvartal, men hæver formentlig først renten ”i løbet af som
meren 2019”. Selv om væksten i Europa er selvkørende og
derved ikke behøver den pengepolitiske indsprøjtning i form
af negative renter, så tager den europæiske centralbank et
stort hensyn til det gældsplagede, svage Sydeuropa. Det er
forventningen, at der vil være et opadgående pres på obliga
tionsrenterne, når den europæiske centralbank ikke længere
køber obligationer. Kreditspændene på erhvervsobligatio
nerne er igen på et attraktivt niveau, hvorved der forventes
et positivt bidrag til afkastet herfra.

Nykredit 2044

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
Kontanter - 0,18%

Øvrige
udstedere - 36,43%

Realkreditobligationer - 61,51%

Statsobligationer - 1,88%

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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MixObligationer   
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Afdeling Danske Aktier

Fakta
Børsnoteret/Stiftet1989

Profil
Afdelingen investerer i aktier optaget til handel på Nasdaq
Copenhagen A/S, der er et reguleret marked. Porteføljen be
står primært af store og mellemstore virksomheder.

Udbyttebetalende
Investerer i danske aktier
FondskodeDK0060101996
Risikokategori6
Benchmark

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

OMX København Totalindeks Cap inkl. udbytte

Afkast i % (ÅTD 2018)-2,59
Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)

Forventninger
Overordnet set er der fortsat relativt positive forventninger
til de danske aktier, der nyder godt af væksten i verdensøko
nomien og de lave europæiske renter. Men den høje værdian
sættelse gør, at eventuelle skuffede forventninger eller æn
drede forventninger skaber store kursudsving. Det seneste
år har de største selskaber trods en pæn indtjeningsudvikling
haft en svag kursudvikling. Det afspejler dels, at kursdannel
sen er forventningsdrevet og dels, at der allerede er indregnet
pænt positive forventninger til indtjeningen.

1,45

Indirekte handelsomkostninger

0,12

Porteføljens 10 største positioner
1

Novo Nordisk

9,73%

2

A.P. Møller - Mærsk A

8,01%

3

Danske Bank

7,89%

4

Ørsted

7,66%

5

Carlsberg B

5,63%

6

DSV

4,78%

7

Coloplast B

4,71%

8

Novozymes B

4,38%

9

Vestas

3,72%

10

Chr. Hansen Holding

3,34%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
%
30
24
18
12

Danske Aktier  

Kontant

Ejendomme

Telekom

Teknologi

Sundhedspleje

Materialer

Industri

Konsumentvarer

0

Forsyning

6

Forbrugsgoder

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Danske Aktier gav i 3. kvartal et afkast på -1,1 pct.,
og det samlede afkast for årets første ni måneder er -2,6
pct. Afkastet af benchmark er 4,7 pct. i samme periode. Den
negative udvikling på de danske aktier skyldes bl.a. ekspo
neringen til rederierne D/S Torm og D/S Norden, men også
fravalget af udvalgte enkelte aktier, Ambu, GN Store Nord og
William Demant, der trods meget høj værdiansættelse blev
ved med at stige. Efter kvartalets afslutning har der dog været
forholdsvis store negative korrektioner på netop de nævnte
aktier. De kraftige kursstigninger og –udsving på en række af
de danske aktier er et klart faresignal om, at investorerne til
sidesætter værdiansættelse i deres investeringsbeslutninger.

21,30

ÅOP i % (2018)

Finans

Afdelingen er velegnet for investorer, der ønsker en aktie
portefølje og kan acceptere en risiko, der må anses for at
være høj. Risikoprofilen søges fastholdt ved investering i en
diversificeret portefølje, der er spredt på en række sektorer.

4,65

Udbytte i kr. pr. andel (2017)

Energi

Afdelingen har OMX København Totalindeks cap indeks inkl.
udbytte som benchmark.

Benchmark

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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Afdeling Europa Classics

Fakta
Børsnoteret/Stiftet1985

Profil
Afdelingens midler anbringes i europæiske aktier, der er op
taget til handel på en fondsbørs. Porteføljen består primært af
større virksomheder.

Udbyttebetalende
Investerer i europæiske aktier
FondskodeDK0010235431
Risikokategori5
Benchmark

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

MSCI Europe inkl. udbytte

Afkast i % (ÅTD 2018)

0,89

Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)

0,89

Afdelingen havde indtil 31. december 2017 STOXX 50-indeks
inkl. udbytte (DKK) som benchmark. Pr. 1. januar 2018 æn
dret til MSCI Europe inkl. udbytte (DKK).

Udbytte i kr. pr. andel (2017)

Afdelingen er velegnet for investorer, der ønsker en aktie
portefølje og kan acceptere en risiko, der må anses for at
være høj. Risikoprofilen søges fastholdt ved investering i en
diversificeret portefølje, der er spredt på en række lande og
sektorer.

Porteføljens 10 største positioner

Forventninger
Der forventes stadig relativt store kursudsving på aktie
markederne, men med en positiv tendens. Det skyldes fort
sat fremgang i verdensøkonomien, ligesom virksomhederne
overordnet set har en pæn indtjeningsvækst. Blandt rækken
af risikofaktorer, der kan skabe udsving og kurstab er udsig
ten til renteforhøjelser i USA, en generelt høj værdiansættelse
af aktiemarkederne, politisk usikkerhed i Italien og omkring
Brexit og endelig handelskrigen.

1,84

Indirekte handelsomkostninger

0,08

1

SAP

5,29%

2

Total

3,86%

3

Nestle SA

3,74%

4

Recordati

3,47%

5

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt

3,39%

6

Burford Capital Ltd.

3,35%

7

HSBC Holdings

3,23%

8

BASF SE

3,23%

9

Shire

3,19%

10

BP

3,17%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
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Kontant

Ejendomme

Forsyning

Telekom

Benchmark

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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Europa Classics  

Kvartalsrapport oktober 2018

Teknologi

Sundhedspleje

Materialer

Industri

Konsumentvarer

0

Forbrugsgoder

5

Finans

Europæiske aktier var i kvartalet især trukket op af energi
aktierne, der nød godt af den fortsat høje oliepris, samt tek
nologiaktierne, der nød godt af generelt godt indtjeningsmo
mentum i sektoren globalt. I modsat retning trak sektoren
for varige forbrugsgoder, som følge af svaghed hos de store
bilproducenter, der har svært ved at leve op til nye emissi
onskrav. Salget af forbrugsgoder blev negativt ramt af den
ekstraordinære varme og lange sommer.

ÅOP i % (2018)

Energi

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Europa Classics gav i 3. kvartal et afkast på 0,3 pct.,
og har for de første tre kvartaler af 2018 givet et afkast på
0,9 pct., samme niveau som for benchmark. Kursdannelsen
på aktiemarkederne var præget af relativt store udsving som
følge af tiltagende handelskrig, stigende amerikanske renter,
uro i emerging markets, italiensk uro og Brexit-forhandlin
gerne.

10,60

jul
18

aug sep
18 18

Benchmark

Afdeling Europa Classics
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Afdeling Verden Selection

Fakta
Børsnoteret/Stiftet1986
Udbyttebetalende
Investerer i udenlandske aktier
FondskodeDK0010274760
Risikokategori5
Benchmark

1,67

Indirekte handelsomkostninger

0,10

Porteføljens 10 største positioner
1

Autozone

2,91%

2

Goldman Sachs

2,77%

3

Recordati

2,73%

4

Fresenius

2,55%

5

SAP

2,51%

6

Genpact

2,46%

7

Reckitt Benckiser Group

2,46%

8

DCC Plc.

2,44%

9

Mastec

2,39%

10

Henkel

2,39%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
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Kontant

Telekom

Fonde

Verden Selection

Teknologi

Materialer

Industri

0

Konsumentvarer

4

Ejendomme

Forventninger
Der forventes stadig relativt store kursudsving på aktie
markederne, men med en positiv tendens. Det skyldes fort
sat fremgang i verdensøkonomien, ligesom virksomhederne
overordnet set har en pæn indtjeningsvækst. Blandt rækken
af risikofaktorer, der kan skabe udsving og kurstab, er udsig
ten til renteforhøjelser i USA, en generelt høj værdiansættelse
af aktiemarkederne, politisk usikkerhed i Italien og omkring
Brexit og endelig handelskrigen.

7,90

ÅOP (2018)

Forsyning

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Verden Selection gav i 3. kvartal et afkast på 3,8 pct.,
og har for de første tre kvartaler af 2018 givet et afkast på
6,2 pct. Afkastet for benchmark er 9,1 pct. i samme periode.
Verdens aktiemarkeder udviste i kvartalet en stigende ten
dens, om end rentestigninger i USA, uro i emerging markets
og fortsat handelskrig mellem USA og Kina medførte større
udsving end normalt. Kursstigningerne på især teknologiakti
erne medførte, at de amerikanske aktier gav et afkast på ca.
8 pct. i kvartalet. I Europa er værdiansættelsen af aktierne
noget lavere men afkastet alligevel tæt på 0 pct. Kursudvik
lingen på de store bilproducenter var ramt af nye miljømæs
sige emissionskrav, men også af handelskrigen.

9,05

Udbytte i kr. pr. andel (2017)

Forbrugsgoder

Afdelingen er velegnet for investorer, der ønsker en aktie
portefølje og kan acceptere en risiko, der må anses for at
være høj. Risikoprofilen søges fastholdt ved investering i en
diversificeret portefølje, der er spredt på en række lande og
sektorer.

Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)

Energi

Afdelingens benchmark er MSCI World Index inkl. udbytte
(DKK).

6,20

Finans

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

MSCI World Index inkl. udbytte

Afkast i % (ÅTD 2018)

Sundhedspleje

Profil
Afdelingens midler anbringes i globale aktier, der er opta
get til handel på en fondsbørs. Porteføljen består primært af
større virksomheder.
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Benchmark
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115
110
105
100
95
90

okt nov dec
17 17 17

jan
17

feb
17

mar apr maj jun
17 18 18 18

Verden Selection  

Kvartalsrapport oktober 2018

Benchmark
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Afdeling Balance 20

Fakta
Børsnoteret

Profil
Afdeling Balance 20 tilsigter at have en andel af risikoakti
ver (aktier samt erhvervs- og emerging markets obligationer)
omkring 20 pct. Konkret kan andelen gå ned til 0 pct. og må
ikke overstige 40 pct.
Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.
Afdelingen er målrettet til investorer, der har pensions
opsparing eller opsparing i selskabsform hhv. under virksom
hedsordningen, og som ønsker en lav risiko i en balanceret
portefølje med både aktier og obligationer.
Afdelingen er en såkaldt ”funds of funds”, der investerer i af
delinger fra andre investeringsforeninger.

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Balance 20 gav et afkast på 0,9 pct. i 3. kvartal. Af
kastet for året er dermed på 0,8 pct. Porteføljen er primært
investeret i obligationer, hvorved afkastudviklingen især er
afhængig af renteudviklingen. Der var i kvartalets løb et po
sitivt bidrag til afkastudviklingen fra både obligationerne og
aktierne.

Akkumulerende
Investerer i andre investeringsforeninger/afdelinger
FondskodeDK0010301241
Stiftet2003
Risikokategori3
Benchmark

Intet

Afkast i % (ÅTD 2018)

0,90

ÅOP (2018)

1,16

Indirekte handelsomkostninger

0,00

Porteføljens største positioner
1

LSI Obligationer

64,85%

2

LSI Verden Selection

21,68%

3

GR European High Yield

7,24%

4

GR Emerging Markets Aktier

2,00%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
Kontanter - 4,22%
Aktier - 23,69%

Investeringer i aktier og kreditobligationer, der ifølge de in
vesteringsmæssige rammer skal udgøre mellem 0 pct. og 40
pct., var på knap 24 pct. af porteføljen ved udgangen af 3.
kvartal.
Forventninger
Der er fortsat positive men afdæmpede forventninger til af
kastudviklingen i 2018. Centralbankerne verden over er ved
at gøre pengepolitikken mindre lempelig, hvilket ventes at føre
til et opadgående pres på renterne. Den europæiske central
bank har annonceret, at styringsrenterne ikke bliver hævet
før end 2. halvår 2019. Investorerne ventes dog at begynde
at indregne rentestigninger før end selve renteforhøjelsen fra
centralbanken annoncereres.

Obligationer - 72,10%

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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98
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Afdeling Balance 40

Fakta
Børsnoteret

Profil
Afdeling Balance 40 tilsigter at have en andel af risikoaktiver
(aktier samt erhvervs- og emerging markets obligationer)
omkring 40 pct. Konkret må andelen ikke komme under 20
pct. og ikke over 60 pct.
Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.
Afdelingen er målrettet til investorer, der har pensionsopspa
ring eller opsparing i selskabsform hhv. under virksomheds
ordningen, og som ønsker en middel risiko i en balanceret
portefølje med både aktier og obligationer.
Afdelingen er en såkaldt ”funds of funds”, der investerer i af
delinger fra andre investeringsforeninger.

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Balance 40 gav et afkast på 1,3 pct. i 3. kvartal, hvil
ket også er det samlede afkast for årets første tre kvartaler.
Størstedelen af porteføljen er investeret i obligationer her
under kreditobligationer, der begge gav positive afkast i 3.
kvartal. Indsnævring af kreditspændene har været positivt for
såvel danske realkreditobligationer som kreditobligationerne.
Den positive stemning på finansmarkederne skyldes mindre
frygt for, at dels politisk uro i Europa og i Tyrkiet, dels han
delskrigen vil få markant indvirkning på den globale vækst.

Akkumulerende
Investerer i andre investeringsforeninger/afdelinger
FondskodeDK0060448405
Stiftet2012
Risikokategori4
Benchmark

Intet

Afkast i % (ÅTD 2018)

1,38

ÅOP i % (2018)

1,34

Indirekte handelsomkostninger

0,00

Porteføljens største positioner
1

LSI Obligationer

53,32%

2

LSI Verden Selectio

35,77%

3

GR Emerging Markets Aktier

4,92%

4

GR European High Yield

3,20%

5

GR Emerging Markets Debt

2,19%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
Kontanter - 0,60%
Aktier - 40,69%

Obligationer - 58,71%

Investeringer i aktier og kreditobligationer, der ifølge de in
vesteringsmæssige rammer skal udgøre mellem 20 pct. og 60
pct., var ultimo kvartalet på 41 pct.
Forventninger
Der er fortsat positive men afdæmpede forventninger til af
kastudviklingen i 2018 trods relativt store kursudsving på så
vel aktier som obligationer. Centralbankerne verden over er
ved at gøre pengepolitikken mindre lempelig, hvilket ventes
at føre til et opadgående pres på renterne. Den europæiske
centralbank har annonceret, at styringsrenterne ikke bliver
hævet før end 2. halvår 2019. Investorerne ventes dog at be
gynde at indregne rentestigninger, før end selve renteforhø
jelsen fra centralbanken annoncereres.

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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Afdeling Balance 60

Fakta
Børsnoteret

Profil
Afdeling Balance 60 tilsigter at have en andel af risikoaktiver
(aktier samt erhvervs- og emerging markets obligationer) på
omkring 60 pct. Konkret må andelen ikke komme under 40
pct. og ikke over 80 pct.
Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.
Afdelingen er målrettet til investorer, der har pensionsopspa
ring eller opsparing i selskabsform hhv. under virksomheds
ordningen, og som ønsker en middel til høj risiko i en balance
ret portefølje med både aktier og obligationer.
Afdelingen er en såkaldt ”funds-of-funds”, der investerer i
afdelinger fra andre investeringsforeninger.

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Balance 60 gav et afkast på 2 pct. i 3. kvartal. Årtil-dato har afkastet været 2,4 pct. Der var et positivt bidrag
til afkastudviklingen fra alle aktivklasser. Kreditspændene er
blevet indsnævret igen, hvilket har været positivt for såvel
danske realkreditobligationer som for de højtforrentede er
hvervsobligationer. Blandt aktierne har de amerikanske aktier
været kilden til, at det globale aktieindeks, MSCI World, har
givet et afkast på næsten 6 pct. i 3. kvartal.

Akkumulerende
Investerer i andre investeringsforeninger/afdelinger
FondskodeDK0016102361
Stiftet2001
Risikokategori4
Benchmark

Intet

Afkast i % (ÅTD 2018)

2,23

ÅOP (2018)

1,44

Indirekte handelsomkostninger

0,00

Porteføljens største positioner
1

LSI Verden Selection

55,37%

2

LSI Obligationer

31,04%

3

GR Emerging Markets Aktier

6,72%

4

GR Emerging Markets Debt

2,07%

5

GR European High Yield

0,63%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
Kontanter - 4,16%

Obligationer - 33,75%
Aktier - 62,09%

Investeringer i aktier og kreditobligationer, der ifølge de in
vesteringsmæssige rammer skal udgøre mellem 40 pct. og 80
pct., var ultimo kvartalet 62.
Forventninger
Der forventes lave men dog positive afkast. Risikoen for stør
re kursudsving på aktierne forstærkes af, at der allerede er
indregnet høje forventninger til virksomhedernes indtjening.
De afdæmpede afkastforventninger skal ses i forhold til de
lave obligationsrenter. Risikofaktorer til forventningsdannel
sen er handelskrigen, Brexit-forhandlingerne, og hvis cen
tralbanken i USA hæver renten for meget.

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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Afdeling Balance 80

Fakta
Børsnoteret

Profil
Afdeling Balance 80 tilsigter at have en andel af risikoaktiver
(aktier samt erhvervs- og emerging markets obligationer) på
omkring 80 pct. Konkret må andelen ikke komme under 60
pct., og den kan gå op til 100 pct.
Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.
Afdelingen er målrettet investorer, der har pensionsopspa
ring eller opsparing i selskabsform hhv. under viksomheds
ordningen, og som ønsker en høj risiko i en balanceret porte
følje med både aktier og obligtioner.
Afdelingen er en såkaldt ”funds-of-funds”, der investerer i
afdelinger fra andre investeringsforeninger.

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Balance 80 gav et afkast på 2,1 pct. i 3. kvartal. Årtil-dato har afkastet været 2,2 pct. Der var et positivt bidrag
til afkastudviklingen fra alle aktivklasser. Kreditspændene er
blevet indsnævret igen, hvilket har været positivt for såvel
danske realkreditobligationer som for de højtforrentede er
hvervsobligationer. Blandt aktierne har de amerikanske aktier
været kilden til, at det globale aktieindeks, MSCI World, har
givet et afkast på næsten 6 pct. i 3. kvartal.

Akkumulerende
Investerer i andre investeringsforeninger/afdelinger
FondskodeDK0010301167
Stiftet2003
Risikokategori4
Benchmark

Intet

Afkast i % (ÅTD 2018)

2,23

ÅOP (2018)

2,30

Indirekte handelsomkostninger

0,00

Porteføljens største positioner
1

LSI Verden Selection

62,23%

2

LSI Obligationer

23,93%

3

GR Emerging Market Aktier

8,95%

4

GR Emerging Markets Debt

2,04%

5

GR European High Yield

1,00%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
Kontanter - 1,85%

Obligationer - 26,97%
Aktier - 71,18%

Investeringer i aktier og kreditobligationer, der ifølge de inve
steringsmæssige rammer ikke må komme under 60 pct., var
på 74 pct. af porteføljen ved udgangen af 3. kvartal.
Forventninger
Der forventes lave men dog positive afkast. Risikoen for stør
re kursudsving på aktierne forstærkes af, at der allerede er
indregnet høje forventninger til virksomhedernes indtjening.
De afdæmpede afkastforventninger skal ses i forhold til de
lave obligationsrenter. Risikofaktorer til forventningsdannel
sen er handelskrigen, Brexit-forhandlingerne, og hvis cen
tralbanken i USA hæver renten for meget.

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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European High Yield

Fakta
Børsnoteret/Stiftet2002

Profil
Afdeling European High Yield investerer i europæiske er
hvervsobligationer med en rating under investment grade på
investeringstidspunktet.

Udbyttebetalende
Investerer i obligationer
FondskodeDK0016205255
Risikokategori3
Benchmark

Afdelingen kan tillige investere i erhvervsobligationer uden
rating, som vurderes at have en tilsvarende kreditværdighed.

Barclays Pan-European High Yield Index,
2,5% Issuer constraint - Hedged (EUR)

Afkast i % (ÅTD 2018)-0,14
Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)

0,33

Obligationerne skal være noteret på en fondsbørs eller et an
det reguleret marked. Endvidere kan der investeres i likvide
bankindskud.

Udbytte i kr. pr. andel (2017)

4,10

ÅOP i % (2018)

1,37

Indirekte handelsomkostninger

0,17

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

Porteføljens 10 største positioner
1,53%

2

LKQ Euro Holdings

1,33%

3

Equinix

1,21%

4

Nomad Foods Bondco Plc

1,16%

5

Quintilis IMS Inc.

1,14%

6

Aramark Intl Finance

1,14%

7

Adient Global Holdings

1,13%

8

Wind Tre Spa

1,13%

9

Wepa Hygieneprodukte GMBH

1,13%

10

MPT Oper Partner

1,11%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
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European High Yield  

Kontant

Diverse

Finans

Forsyning

Transport

Teknologi

0

Energi

5

Kommunikation
Forbrugsgoder
Konsumentvarer

Forventninger
Europæiske erhvervsobligationer indeholder fortsat et pænt
afkastpotentiale relativt til europæiske stats- og realkredit
obligationer. På grund af det lave renteniveau er den direkte
rente dog kun på 3,5 pct. Positivt for erhvervsobligationerne
er den fortsat lempelige pengepolitik, selvom den europæiske
centralbank forventes udfase opkøbsprogrammet ved udgan
gen af 2018. Den europæiske centralbank har indikeret, at en
renteforhøjelse tidligst kommer ”i løbet af sommeren 2019”.

Lincoln Finance Ltd

Kapitalgoder

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling European High Yield gav i 3. kvartal et positivt afkast
på 2,1 pct. Afdelingens benchmark steg i samme periode med
1,7 pct. For året som helhed ligger afdelingens afkast på mi
nus 0,1 pct. Mindre risikoaversion blandt investorerne og god
fremgang i global og europæisk økonomi har bidraget til af
kastudviklingen i de seneste måneder. I forsommeren var den
politiske udvikling i Italien i fokus, hvilket skabte nervøsitet
på de finansielle markeder, herunder på erhvervsobligations
markedet. Bekymringen i forhold til Brexit og den verserende
handelskrig aftog også henover sommeren.

1

Industri

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker eksponering til
markedet for kreditobligationer.

Benchmark

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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US High Yield

Fakta
Børsnoteret/Stiftet2006
Udbyttebetalende

Profil
Afdeling US High Yield investerer i amerikanske erhvervsob
ligationer med en rating under investment grade på investe
ringstidspunktet.

Investerer i obligationer
FondskodeDK0060477859
Risikokategori3
Benchmark

Forventninger
Fortsat høj vækst og optimisme i amerikansk økonomi forven
tes at været positivt for de amerikanske high yield obligatio
ner. En stadig strammere pengepolitik trækker dog i modsat
retning. Det er markedsforventningen, at den aktuelle konflikt
mellem USA og Kina ikke udvikler sig til en reel og langvarig
handelskrig. Sker dette, vil alle risikofyldte aktivklasser sand
synligvis blive påvirket negativt.

1,04

Indirekte handelsomkostninger

0,49

Porteføljens 10 største positioner
1

Wayne Merger Sub

2,42%

2

Regionalcare Hospital PR

2,39%

3

ZAYO Group LCC/Zayo Cap

2,39%

4

Acrisure

2,11%

5

Genesys/Greeneden Lux/US

2,06%

6

Hughes Satellite Systems

2,04%

7

Sophia

1,74%

8

Change Health / Fin Inc

1,60%

9

NFP Corp

1,52%

10

LKQ Corp

1,48%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
%
25
20
15
10

US High Yield  

Kontant

Diverse

Forsyning

Telekom

Teknologi

Sundhedspleje

0

Materialer

5

Industri

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling US High Yield gav i 3. kvartal et positivt afkast på 1,2
pct. Afdelingens benchmark steg i samme periode med 1,6
pct. For året som helhed ligger afdelingens afkast på minus
0,2 pct. Det seneste kvartals positive afkastudvikling skyldes
lavere risikoaversion, amerikansk optimisme og god fremgang
i global og ikke mindst amerikansk økonomi. Den amerikanske
centralbank har derfor hævet renten igen, hvilket har ført til
stigende obligationsrenter. Ved udgangen af kvartalet var de
10-årige statsrenter steget til 3,1 pct., og de 2-årige til godt
2,8 pct. De stigende renter presser isoleret set afkastet, mens
fremgangen i amerikansk økonomi og i de amerikanske virk
somheder har ført til en indsnævring af kreditspændene.

18,40

ÅOP (2018)

Konsumentvarer

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker eksponering til
markedet for kreditobligationer.

0,39

Udbytte i kr. pr. andel (2017)

Forbrugsgoder

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)

Finans

Valutarisikoen afdækkes, og der kan investeres i bankindskud.

Afkast i % (ÅTD 2018)-0,26

Energi

Afdelingen kan tillige investere i erhvervsobligationer uden
rating, som vurderes at have en tilsvarende kreditværdighed.
Obligationerne skal være noteret på en fondsbørs eller et an
det reguleret marked.

Merrill Lynch US High Yield
Marster IIConstrained Index

Benchmark

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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Emerging Markets Aktier

Fakta
Børsnoteret/Stiftet2009

Afdeling Emerging Markets Aktier investerer i børsnoterede
virksomheder, som er baseret i eller har deres primære akti
viteter i emerging markets landene. Endvidere kan der inve
steres i likvide bankindskud. Investering kan ske direkte eller
gennem andele i andre investeringsforeninger. Aktieudvæl
gelsen fokuserer på selskaber udvalgt efter en grundig ana
lyse og finder sted indenfor rammerne af foreningens etiske
regler. Afdelingen er aktivt forvaltet, og dens investeringer er
diversificeret på lande og sektorer.

Akkumulerende
Investerer i andre investeringsforeninger/afdelinger
FondskodeDK0060184083
Risikokategori6
Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. udbytte

Afkast i % (ÅTD 2018)-5,02
Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)	-4,51
Udbytte i kr. pr. andel (2017)

8,00

ÅOP i % (2018)

1,78

Indirekte handelsomkostninger

0,15

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

Forventninger
Emerging markets aktierne har en lav værdiansættelse i for
hold til de globale aktiemarkeder, og der er derfor relativt
positive forventninger. Kursfaldene i årets første måneder
afspejler et genkendeligt reaktionsmønster hos investorerne,
at når der er øget usikkerhed, så sælges der ud af emerging
markets. For den langsigtede og tålmodige investor er emer
ging markets aktierne attraktive. I Kina er reservekravene til
bankerne blevet lempet, og valutaen er svækket, hvilket er
positive indikationer for det fremtidige vækstforløb.

1

Tencent Holdings

5,17%

2

Alibaba Group Holding

4,35%

3

Taiwan Semiconductor Mfg. Co.

4,25%

4

Ping an Insurance Group

3,30%

5

Housing Development Finance

2,83%

6

Tata Consultancy

2,32%

7

Fubon Financial Holdings

2,24%

8

Samsung Electronics

2,20%

9

Itau Unibanco Holding

2,18%

10

AIA Group

2,13%

Porteføljens sammensætning ultimo september 2018
%
40
32
24
16

Emerging Markets Aktier  
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Fonde

Ejendomme

Telekom

Teknologi

Sundhedspleje

Materialer

Industri

Konsumentvarer

Forsyning

0

Forbrugsgoder

8

Energi

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Emerging Markets Aktier giv i 3. kvartal et afkast på
-0,7 pct. I årets første ni måneder har afkastet derved væ
ret -5 pct. Den negative udvikling på emerging markets ak
tierne skyldes primært en bekymring om konsekvenserne af
handelskrigen for især den kinesiske økonomi, men også de
amerikanske renteforhøjelser og styrkelsen af dollaren. Sam
men med lidt dårligere økonomiske nøgletal fra Kina valgte
investorerne at øge deres risikotillæg ved investeringer i
emerging markets aktier. Politisk uro i Tyrkiet og Argentina
påvirker også investorernes tillid i negativ retning, selv om
landene i den globale økonomi ikke fylder meget.

Porteføljens 10 største positioner

Finans

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker at investere i
økonomier i udviklingslande.

Benchmark

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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Fakta
Børsnoteret/Stiftet 

Benchmark

BofA Merrill Lynch US
Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index

Afkast i % (ÅTD 2018)-6,02
Benchmarkafkast i % (ÅTD 2018)	-3,85
Udbytte i kr. pr. andel (2017)

12,30

ÅOP (2018)

1,66

Indirekte handelsomkostninger

0,06

Porteføljens 10 største positioner
1

SMC Global Power Holdings

2,11%

2

Petroleos Mexicanos

1,70%

3

HT Global IT Solutions

1,67%

4

OOREDOOl International Fin

1,57%

5

Axis Bank / Dubai

1,56%

6

Marb Bondco Plc

1,52%

7

Petrobras Intl Fin Co

1,52%

8

Oversea - Chinese Banking

1,41%

9

Bank of East Asia Ltd

1,37%

10

Aeropuertos Argent 2000

1,29%
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Forventninger
Handelskrig, strammere pengepolitik og stigende renter har
ramt erhvervsobligationerne fra emerging markets relativt
hårdt. Kreditspændene er udvidet med 0,3 pct.-point til 3,2
pct. Afdækningen af dollarudsvingene tager dog en del af
afkastpotentialet i øjeblikket, hvorved det forventede afkast
også er relativt lavt.

Diverse

Telekom

Teknologi

Sundhedspleje

Offentlig

Materialer

Industri

0

Konsumentvarer

7

Forsyning

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Afdeling Emerging Markets Debt gav et afkast på 0,4 pct. i
3. kvartal. Den positive udvikling skal ses i lyset af en hård
start på året. År-til-dato er afkastet -6 pct., hvilket især
skyldes de sanktioner som EU og USA pålagde nogle russi
ske selskaber i starten af året. Derudover er det især de sti
gende amerikanske renter, der påvirker udstedelserne fra
emerging markets. Virksomhederne herfra finansierer sig
ofte via dollar-udstedelser. I løbet af det seneste år er renten
på den 2-årige amerikanske statsobligation steget med 1,3
pct.-point til 2,8 pct. De presser emerging markets obliga
tionerne, da investorerne naturligvis kræver en højere rente
på virksomhedsobligationer fra emerging markets end fra den
amerikanske stat.

Risikokategori3

Forbrugsgoder

Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker at investere i
økonomier i udviklingslande.

FondskodeDK0060260602

Energi

Rammerne er yderligere beskrevet i foreningens prospekt.

Investerer i obligationer

Finans

Profil
Afdeling Emerging Markets Debt investerer overvejende i ob
ligationer udstedt i USD og hjemmehørende i udviklingslande,
primært i områderne Latin- og Mellemamerika, Øst- og Cen
traleuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. Investering kan ske
i erhvervsobligationer, statsobligationer eller obligationer,
udstedt af regioner eller af supranationale organer. Valutari
sikoen afdækkes, og der kan investeres i bankindskud. Afde
lingen er aktivt forvaltet, og dens investeringer er diversifice
ret på lande og sektorer.

2010

Udbyttebetalende

Kontant

Emerging Markets Debt

Benchmark

Kursudvikling (indekseret 12 måneder)
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Disclaimer
Dette materiale er udarbejdet af Lån & Spar Bank. Materialet er udelukkende med henblik på at orientere investorer og andre in
teresserede. Nærværende materiale er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investerings
beviser. Information, beregninger, vurderinger, skøn og forventninger i dette materiale træder ikke i stedet for læserens eget skøn
over, hvorledes der bør disponeres.
Lån & Spar Bank har forsøgt at sikre sig, at information i dette materiale er korrekt og retvisende. Lån & Spar Bank påtager sig
imidlertid ikke noget ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Lån & Spar Bank ikke påtager sig noget ansvar
for eventuelle tab, der måtte følge af dispositioner foretaget på baggrund af information i dette materiale. Det skal fremhæves, at
historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Materialet er beskyttet af lov om ophavsret, hvorfor materialet eller
dele heraf ikke må gengives uden tilladelse fra Lån & Spar Bank.
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Investeringsovervejelser
Inden du handler
Det er vigtigt, at du får den rette sammesætning af investeringerne, så de kan opfylde de behov, du står med her og nu og et stykke ind i frem
tiden. Du kan benytte dig af Lån & Spar Banks rådgivere til en drøftelse af din risikoprofil og investering.
Du kan få investeringsbeviser helt ned til 100 kr., men det er almindeligvis fornuftigt at investere for mindste nogle tusinde kr. Det er gratis, at
få investeringsbeviserne opbevaret i Lån & Spar Bank A/S. Når du har besluttet dig for at købe eller sælge investeringsbeviser, er det enkelt,
at føre beslutningen ud i livet. Du kan handle i alle afdelinger af Lån & Spar Bank og via Lån & Spar Banks netbank. Det er også muligt at handle
via andre pengeinstitutter.

Løbende rebalancering
Når aktier og obligationer stiger og falder i værdi, ændrer sammensætningen af dine investeringer sig, måske på en måde, så det ikke længere
passer til din investeringsprofil og risikovillighed. For at kunne fastholde den ønskede profil, er det vigtigt at få set på sine investeringer mindst
en gang årligt og evt. foretage ændringer, eller som det hedder, rebalancere sine investeringer. Rebalancering handler om at genoprette
balancen i sine investeringer, så der fortsat er overensstemmelse med den risikoprofil, der er valgt.

Afkast og risikoklasse

Aktieandel ift. investeringshorisont
Høj

1,43

2,66

3

MixObligationer		-0,59

2,56

3,93

2

Danske Aktier		-2,59

8,71

0,32

6

Europa Classics		0,89

6,41	-2,99

5

Verden Selection		6,20

1,32

5

2,49

Balance 20		0,90

2,13

1,88

3

Balance 40		1,38

2,78

1,85

4

Balance 60		2,44

4,19

1,57

4

Balance 80		2,23

3,82

2,84

4

European High Yield		-0,14

6,20

7,50

3

US High Yield		-0,26

3,31

6,70

3

Emerging Markets Aktier		-5,02

26,69

11,84

6

Emerging Markets Debt		-6,02

4,51

5,61

3

Der er forskellige risici knyttet til de enkelte afdelinger. Risikoen
er udtrykt ved en risikoindikator, der er et tal mellem 1 og 7, hvor
”1” udtrykker laveste risiko og ”7” højeste risiko. Kategorien ”1”
udtrykker dog ikke en risikofri investering.
Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene målt som standardafvigelse i afdelingens regnskabsmæssige
indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

60%
40%
20%

Lav
Under 3 år

3 til 7 år

7 til 12 år

Over 12 år

Tidshorisont
Det er hensigtsmæssigt at begrænse risikoen på sin opsparing ved at reducere
aktieandelen, jo tættere man kommer på at skulle bruge sin opsparing. De angivne
procenter for aktieandelen er vist for en typisk investor med middel risiko.

Værdi af 100 kr. investeret siden 1998
1000
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Design og produktion: Noted

Obligationer		0,08

80%

Aktieandel

		
ÅTD 			 Risiko
		Afkast Afkast Afkast
indiAfdeling		2018
2017
2016 kator
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Obligationer   

2014
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Kontanter

Figuren viser hvordan værdien af 100 kr. investeret i 1998 har udviklet sig. Aktier
har givet det største afkast, men også de største udsving - og i perioder store tab.
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