
  Sparinvest Mixfondsen 

Wijzigingen in de beleggingsstrategie van de Sparinvest Mixfondsen  

Het beheerteam dat verantwoordelijk is voor de Sparin-

vest Mixfondsen heeft, na een grondige analyse van de 

portefeuilles op zwakke en sterke punten, besloten om 

enkele wijzigingen door te voeren in de aandelencom-

ponent teneinde een betere risico/rendement verhou-

ding te creëren. 

De beleggingsfilosofie die ten grondslag ligt aan de toe-

komstige aandelencomponent, is er een die al vele ja-

ren in de Nykredit-mixfondsen wordt gebruikt en heeft 

geresulteerd in een sterke staat van dienst wat betreft 

performance. 

De drie elementen van deze wijziging zijn:  

- overgang van een op factoren gebaseerd kwantita-

tief beleggingsproces (stijl: waarde/groei en markt-

kapitalisatie: largecap/smallcap) naar een selectie 

van fundamentele, actieve beheerders met een op 

de lange termijn gerichte en gedisciplineerde bena-

dering van aandelenselectie, teneinde een consis-

tenter extra rendement (=alfa) te genereren uit een 

factorneutrale portefeuille. De volgende beheerders 

zijn door het Nykredit Manager Selection Team ge-

selecteerd op basis van een goed gedefinieerd en 

gedocumenteerd selectieproces: 

 

- Nykredit Global Focus Equities  

- Harding Loewner Global Equities 

- Nykredit Global SRI Equities 

- Sparinvest Global Value Equities 

- Sands Emerging Markets Equities 

- Nykredit Danish Equities 

 

- een neutrale positionering ten opzichte van de 

MSCI All Country World Index in vergelijking met de 

huidige portefeuille, die een overweging heeft in 

Europa en Japan (zie onderstaande grafiek) en  

nauwelijks blootstelling aan opkomende markten. 

Ook de aanzienlijke onderweging in de VS wordt 

geneutraliseerd. Dit ondersteunt het voornemen 

om voor actieve beheerders te kiezen als rende-

mentaanjagers, in plaats van een op valuta en/of 

regio gebaseerde benadering.  
 

 

Bron: Sparinvest/Nykredit en MSCI 

- een lichte focus op Deense aandelen als belang-

rijke alfa-generator. 

De focus op de Deense aandelenmarkt is aantrekkelijk 

voor internationale beleggers vanwege de volgende 

factoren: 

De kracht van de lokale markt: Deense aandelen pres-

teren al vele jaren goed ten opzichte van concurrerende 

markten (zie onderstaande grafiek). 
 
Groei van de beleggingen 

Tijdsperiode: 01-01-1999 tot 12-11-2020  

Valuta: Euro  Brongegevens: Bruto rendement 

 
Bron: Morningstar Direct 

 

De kracht van de beheerder: onder leiding van een ge-

renommeerde en gerespecteerde 35-jarige veteraan in 

de beleggingswereld is het Danish Equity-beheerteam 

sinds 2010 voortdurend in staat gebleken om de  

benchmark te overtreffen.  
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Belangrijke Informatie:   

Deze publicatie is bedoeld om de belegger algemene informatie te verschaffen over specifieke ontwikkelingen in de Strate-

gische Asset Allocatie fondsen van Sparinvest, maar is geen aanbeveling of advies om financiële instrumenten te kopen of 

verkopen. De essentiële beleggers informatie en het prospectus van de Sparinvest fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via: 

www.sparinvest.eu 
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Groei van de beleggingen  

  

Tijdsperiode: 01-01-2010 tot 16-11-2020   

Valuta: Euro  Brongegevens: Bruto rende-

ment 

 

 
Bron: Morningstar Direct 

 
 

Wereldwijde blootstelling van Deense bedrijven:  het 

merendeel van de Deense bedrijven in de portefeuille 

hebben  een  internationale  blootstelling. De  onder-

staande  tabel toont de grootste b edrijven  in de stra-

tegie,  die  75%  van  de portefeuille vertegenwoordi-

gen.   Het   geschatte  aandeel van  hun  inkomsten  

buiten  Denemarke n ligt bove n  60%  (behalve voor 

financiële bedrijven).  

 

Bedrijf 

% van de  Da-

nish Equities-

portefeuille 

% van de Deense 

benchmark 

% van de inkomsten die 

buiten Denemarken zijn 

gegenereerd 

Ørsted 10 10 95 

DSV 9 9 90 

Novo Nordisk 9 9 98 

Vestas 6 5 95 

Carlsberg 6 4 90 

Genmab 4 4 98 

Demant 4 2 95 

Danske Bank 4 3 25 

Tryg Forsikring 4 2 30 

GN Store Nord 4 3 95 

Chr Hansen 3 3 95 

Maersk A. P. 

Møller 
5 5 95 

Pandora 3 3 97 

DFDS 2 1 60 

Royal Unibrew 2 1 >60 

Totaal 75 64  

Bron: Nykredit en bedrijfsrapporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykredit Invest Danske 
Aktier Akk 

NASDAQ OMX Copenhagen 

Cap GR DKK 
MSCI Europe NR EUR 

MSCI World NR EUR 

http://www.sparinvest.eu/

