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Generelt 2020

Et turbulent investeringsår

Efter en positiv start på året vendte stemningen brat i løbet af det tidlige 

forår i takt med, at corona-krisen bredte sig fra Kina til den vestlige 

verden.

Centralbankerne - og efterfølgende politikerne verden rundt - kom 

sidenhen økonomien og dermed de finansielle markeder til undsætning 

med historisk store stimuli-pakker.

Dette resulterede i et historisk comeback på de finansielle markeder, som 

over en bred kam endte året til positivt terræn.



Generelt 2020

Vores aktivitet - kort fortalt

Vi startede året med lav eksponering imod aktiemarkedet, hvilket gavnede 

os, da corona-krisen bredte sig fra Kina til den vestlige verden.

Da aktiemarkederne blev ramt, købte vi løbende ind. Vi var 100% investeret i 

aktier, da markedet bundede. 

Vi fik opturen med ind i foråret, hvor den globale smitte og især de daglige 

dødstal i USA steg voldsomt. En stor del af aktierne blev solgt fra i 

forventning til, at aktiemarkederne ville opleve tilbagefald ovenpå smitte-

tallene med massive nedlukninger til følge verden rundt. Kursstigningerne 

fortsatte dog, og vi fik derfor ikke hele stigningen med.

Vi øgede eksponeringen imod aktier igen i løbet af oktober, og fik således 

del i den gode slutspurt, der blev forstærket af specielt de positive 

vaccinenyheder fra Pfizer-BioNTech. 



IR Basis A/S -4,9%

IR Favoritter A/S 17,6%

IR Vækstlande A/S 13,1%

IR Erhverv A/S -3,1%

IR Højrente A/S -2,4%

Resultater i 2020



Vore forventninger til 2021

Alle selskaber har været fuldt investeret, da vi forventer, at investorerne 

ser positivt på den forestående genåbning af økonomien i andet halvår 

med en kraftigt stigende vækst til følge.

Starten af 2021 har budt på svagt stigende stigende lange renter, specielt 

i USA, og vi har som følge heraf lavet flere tilpasninger, herunder investe-

ringer i konjunkturfølsomme selskaber såsom banker, bilproducenter mv. 

Vi forventer stigende inflation i takt med, at samfundet åbnes, hvilket vil 

fortsætte tendensen til svagt stigende lange renter.

Forventninger



Det handler om at være selektiv

Qua forventningen til stigende inflation og heraf stigende rente er det 

yderst vigtigt at være selektiv i sin portefølje.

Vi har allerede set, hvordan stigningen i den amerikanske 10-årige stats-

rente igangsatte en sektorrotation, hvor value er blevet begunstiget, imens 

vækst og momentum er blevet ramt.

Der er faldet ro på den 10-årige amerikanske statsrente, men i vores optik 

er det et spørgsmål om tid, hvornår dette atter bliver et tema. 

Derfor har vi, for de aktiebaserede IR selskabers vedkommende, allokeret 

yderligere midler imod value.  

Forventninger



Vi takker for, at I fulgte vores opfordring om ikke at møde op til den 
ordinære generalforsamling.

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte eller mere generelt, er du som 
altid meget velkommen til at kontakt os. 

Med venlig hilsen

InvesteringsRådgivning A/S

Tlf. 96 26 30 00

Info@irg.dk

Takker for god ro og orden


