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økonomisk udvikling
Årets første kvartal af 2020 vil uden
tvivl gå over i historien, som en af de
mest begivenhedsrige perioder, på
de finansielle markeder. Markante
rentestigninger samt store kursfald på
de globale aktiemarkeder på kortest
tid. Derudover må vi heller ikke
glemme store fald på alle råvarerne –
især olieprisen blev markant svækket.
Alle ovennævnte begivenheder
skyldes ene og alene COVID-19 eller
coronavirussen, som først blev kendt
i Kina i december måned og kom
for alvor til Danmark og Europa i
marts måned. Nedenstående graf
viser udviklingen i smittede personer
i Danmark, Spanien, Italien samt
USA. Denne udvikling kan næsten
overføres til de store udsving vi har
haft på de finansielle markeder i første
kvartal af 2020. I de enkelte lande

har regeringerne gjort meget for at
beskytte befolkningen, via nedlukning
af skoler, fabrikker, forretninger og
ikke mindst grænseovergange samt
rutefly over landegrænserne – sagt
på en anden måde, man har lukket
nationer helt ned for omverden.
Derudover har enkelte lande lavet
hjælpepakker og andre pengepolitiske
tiltag, som skulle hjælpe landet
igennem den svære periode. Ligeledes
har centralbankerne været på banen.
Den Europæiske centralbank (ECB)
lancerede i midt af marts store
pengepolitiske lempelser. ECB vil
resten af året købe obligationer
for nye penge for 120 mia. euro
om måneden. Den amerikanske
forbundsbank (Fed) skruede helt
op for styrken på tiltagene for at
understøtte de finansielle markeder.

Tidligere havde forbundsbanken
meldt ud, at de ville købe for 700
mia. USD amerikanske stat- og
boligobligationer. Det blev i stedet
gjort ubegrænset. Selv EU kom på
banen. Her blev finansministrene enig
om at suspendere de finanspolitiske
budgetregler, som ellers har været
betragtet som en hellig ko i EU.
Budgetreglerne måtte ikke stå i vejen
for hjælpepakker og hvad der ellers
kommer af udgifter for at bekæmpe
COVID-19. Også olieprisen oplevede
et kollaps grundet COVID-19. Ifølge
vores Business cycle model, kan vi
fortsat betegne udviklingen som en
”slow down”, fordi vi ikke har set
udviklingen bevæge sig i fase 3,
som er et egentligt recessionssignal.

Antal covid-19 smittede, som er registreret

Antal covid-19 smittede per 1. mio. indbyggere
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aktiemarkedet
Aktiemarkedet startede året med
en svag positiv udvikling, men er
selvfølgelig også kommet ud i et
voldsomt uvejr i forbindelse med
COVID-19. Der er selvfølgelig flere
årsager til den negative udvikling
på det globale aktiemarked i første
kvartal af 2020. Udbredelsen af
COVID-19, har bevirket, at flere
virksomheder har neddroslet eller
har lukket helt ned. Derudover har
mange lande lukket grænserne,
det vil sige, at man kan sat den
sædvanlige økonomi på pause. Dette
har selvfølgeligt bevirket, at mange
virksomheder ikke har den normale
indtjening. Da smitten først rigtigt
begyndte at brede sig, valgte mange
af investorerne at sælge ud af deres

aktiebeholdning. Som det fremgår
af nedenstående graf, er indeksene,
verden over, faldt markant oven på
udbredelsen af COVID-19. Derefter
har usikkerheden præget udviklingen
på aktiemarkedet, da man stadigvæk
ikke har fundet en løsning på smitten
eller har en formodning om hvornår
det stopper. Da COVID-19 krisen
eskalerede valgte mange at sælge
massivt ud af deres aktiebeholdning,
hvilket var med til at skubbe til den
negative udvikling. Herefter har de
dårlige nyheder præget udviklingen
på de globale markeder. Flere
centralbanker har forsøgt at hjælpe,
via kæmpe hjælpe pakker. Både den
amerikanske forbundsbank (Fed) og
Den Europæiske Centralbank (ECB)

har været på banen. Fed har i gang sat
historiske store opkøb af obligationer
(blev ændret til ubegrænset opkøb,
altså ingen loft over hvor meget de vil
købe for) og nedsat styringsrenterne
til 0,00 – 0,25 procent. Det er det
samme som styringsrenten ramte
under finanskrisen. Den Europæiske
Centralbank var ligeledes på banen.
For her blev det også besluttet af man
ville øge opkøbene af obligationer. De
ændrede dog ikke ved styringsrenten.
Alt i alt er der ingen tvivl om, der
2 kvartal ligeledes vil være præget
af COVI-19 og IKKE mindst prisen
på alle de tiltag som regeringer og
centralbanker har fortaget.
Der kommer en regning.

Aktie-index
Aktieindex med 1-1-2020 = 100.
Tallet udgør derfor den procentvise udvikling- OMXC25 er 86.7% af
værdien ved årsskiftet, S&P 500 78%, DJIA 75% og DAX 71,5%
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rentemarkedet
På rentemarkedet var første kvartal
af 2020 også præget af en positiv
stemning. Renterne var faldende,
hvilket bevirket, at der var gang i
oplægningen/konvertering af lån
for både private- og erhvervskunder.
Men lige som på aktiemarkedet
blev rentemarkedet stort set fra
den en dag til den anden, også
ramt af store udsving (en 30-åige
realkreditobligation ex 0,5% til 2050
faldt over 10 kurspoint på en uge).
Mange af investorerne havde tabt
mange penge på deres aktier og der
skulle bruges likviditet. Derfor blev der
solgt ud af den aktivklasse, hvor man
kunne få priser. Den store ensrettet
handel, alle ville sælge, førte også
til suspendering af både rente- og
aktiemarkedet i kort eller længere
perioder, da udsvingene var størst.
Som det fremgår af nedenstående
graf, så man, midt i marts måned
store rentestigninger, på de globale
rentemarkeder. I de lande, hvor

udfordringen var størst i forbindelse
med COVID-19, så man selvfølgelig
de største rentebevægelser. Alle
lande har forsøgt at hjælpe, med
flere pengepolitiske tiltag. Mange har
nedsat deres styringsrente (Danmark
gik dog mod strømmen, ved at hæve
renten med 0,15%, hvilket skete i
et forsøg på at forsvare den danske
fastkursaftale, og skærme den danske
krone mod yderligere svækkelse).
Derudover har centralbankerne været
på banen, med forskellige tiltag. Den
Europæiske Centralbank, hævede
deres opkøb af obligationer for nye
penge. De vil fortsætte så længe,
at virusudbruddet står på. Tiltagene
viste i hvert fald, at ECB står klar med
pengepolitiske stimulans, når det
brænder på. Også den amerikanske
forbundsbank, kom på banen. De
nedsatte styringsrenten, så den
ramte samme niveau, som under
finanskrisen. Derudover ville de
fortsætte deres opkøb af obligationer

og denne gang er der ikke noget
loft, de vil købe så længe der er
behov. Bank of England var også på
banen og sænkede styringsrenten
fra 0,25% til 0,1%. Det er den
laveste styringsrente i Storbritannien
nogensinde. Samtidig øgede Bank
of England opkøbet af obligationer
med 200 mia. pund til 635 mia. pund.
Hovedparten af de nye opkøb vil
være statsobligationer. Her i Danmark
har vi selvfølgelig også oplevede de
store udsving på renterne. Kursfaldet
var så stort, at det var interessant
at konvertere op, altså ex fra 0,5%
2050 til en 2% 2050. Men med alle
de tiltage faldt renterne dog hurtigt
lidt igen. Udenlandske investorer, har
fortsat deres købe af danske stats- og
realkreditsobligationer.
Vi har stadigvæk den holdning,
at renterne vil falde yderligere
fra detnuværende niveau.

Den 10 årige rente siden årsskiftet
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ændringer i porteføljen
I porteføljen i foreningen Investin
Demetra er der ikke sket de store
ændringer i første kvartal af 2020.
Vi havde igennem første kvartal haft
mellemlange statsobligationer 0,5%
dansk stat 2027, samt de lange 4,5
dansk stat 2039.

Derudover vil også været placeret i
lange danske realkreditobligationer,
henholdsvis i 1% Nykredit 2050
og 1,5% Nykredit 2050 begge i
de afdragsfrie serier. Renter og
udtrækninger er igen blevet brugt til
at købe danske obligationer,

fordelt på både realkredit obligationer
og statsobligationer. Beholdningen er
ved udgangen af første kvartal 2020
er så, ca. 98,00% i obligationer
og 2,00% i kontanter.

Historisk fordeling mellem aktier og obligationer
Mørkeblå: Obligationer
Grønt område: Aktier
Lyseblå: Short
Grå: Kontant
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formuefordeling (uge 14)

Aktier			
Obligationer		

0%
98,74 %

Kontant		

1,26 %

Michael Balsby
I markedet siden 1996
og ansat i Demetra
siden primo 2016

afkast
Afkast i procent

Investin Demetra

År-til-dato

-0,95%

-17,70%

12,78%

41,62%

Siden opstart

Benchmark

fem største positioner (uge 14)
0,5% Dansk stat 2027			
1,0% Jysk 2050 IO				
4.5% Dansk stat 2039		
1,0% RD 2050 IO 			
1,5% Nykredit 2050 IO

25,97 %
19,80 %
17,55 %
12,38 %
8,09 %
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stamoplysning
Indre værdi			112,67
Formue			
257,4 mio. DKK
Fondskode/ISIN		 DK0060511897
Noteret på Investeringsforeningsbørsen
Basisvaluta			DKK
Benchmark
		
75% Morgan Stanleys verdensindex & 25% Effas 1-3

omkostninger
Engangsomkostninger
Emissionstillæg			0,50%
Indløsningsfradrag			0,25%
Løbende omkostninger
ÅOP 					1,50 %
Heraf:
Formidlingsprovision			0,00 %
Porteføljeforvaltning		
Max. 1,00 %
Performancehonorar			0,00 %

risiko

Lav risiko
Typisk
lavt afkast

1

2

3

4

5

6

7

Høj risiko
Typisk
højt afkast

Finanstilsynets risikomærkning: Gul
Investin Demetra

kontakt og rådgivning

disclaimer

Investeringsforeningen Investin Demetra
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V
Tlf.: 44 55 92 00 mail: info@investin.dk

Kvartalsrapporten er udarbejdet af Demetra
Fondsmæglerselskab A/S. Faktaarket skal ikke opfattes
som tilbud om tegning af investeringsbeviser. Tegning skal
ske på baggrund af prospekt og CID. Tegning bør også
tage udgangspunkt i din risikoprofil, tidshorisont og øvrige
formueforhold. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator
om fremtidige afkast.

Demetra
Bülowsagde 68, 3 sal
Tlf.: 87 22 90 80
demetra@demetra.dk
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