
EVIRA

April 2023

Afkast (%) April ÅTD Siden start** Afkast p.a.

Afdeling 1,80 3,51 15,37 2,57
* Intet benchmark

** 07-09-2017

Stamdata

Indre værdi 115,4 

Formue (mio.) 255,9 

Valuta DKK

Cirkl. mængde 2.218.214 

Beholdningsoversigt April Marts

Antal fondskoder 48 49

Samtlige informationer i dette dokument er leveret af Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S og foreningen påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet som 

følge af disse informationer. Det bemærkes, at der af et historisk afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast.
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EVIRA – april 2023
April måned gav et positivt afkast på knap 2 pct. og øgede år-til-dato afkastet til omkring 3.5%  
Kreditmarkedet var stabilt i april med stort set uændrede kreditspænd. Den løbende indkomst fra 
obligationerne leverede således et positivt afkast.

Strategien investerer hovedsageligt i korteløbende kapitalobligationer og kortløbende virksomheder med High 
Yield kreditvurdering, som alle nød godt af deres positive spændfølsomhed. Markedsudviklingen betød, at 
virksomheder med de laveste ratings og længere løbetider klarede sig bedst.

Porteføljeændringer
Med uændrede kreditpræmier vil gearingen og spændrisikoen i løbet af en måned blive gradvist reduceret.  Vi 
deltog i et par attraktive nyudstedelser som betød at vi holdt gearingen uændret, mens spændrisikoen faldt 
lidt. 

Fremadrettet forventer vi fortsat at være aktive på markedet for nyudstedelser. Den moderate gearing giver 
en fleksibilitet til at udnytte de muligheder som der opstår. Fremadrettet har porteføljen stadig en høj carry, 
som ved uændrede eller lavere spænd vil give et forholdsvist højt afkast.

Markedsudvikling
I april måned var kreditmarkedet generelt stærkt, og kreditspænd blev lavere. I marts var det dominerende 
markedstema stress i banksektoren. Fra midten af marts og frem blev det generelle stress i banksektoren 
mindre og mindre, med undtagelse af uro omkring enkelte regionalbanker i USA.

Ved indgangen til maj måned er der forår i luften på kreditmarkedet. Kvartalsrapporteringerne har generelt 
været overraskende gode, og investorer har glæde af kreditobligationers høje løbende indkomst.

Det er dog altid bekymrende, når der ikke er uro på kreditmarkedet. Når der sker, er det naturligt at spejde 
efter potentielle negative katalysatorer. En mulighed kan være, hvis gældsloftet i USA ikke bliver hævet. Det 
er en risiko, som ser ud til at kunne materialisere sig allerede i forsommeren, men kan også udspille sig i 
august. En anden katalysator er økonomisk recession, som markedet vurderer, vil komme i 3. kvartal eller 
evt. i løbet af 4. kvartal. Højere renter og strammere kreditgivning vil under normale omstændigheder føre til 
lavere økonomisk aktivitet, i takt med at effekterne slår igennem i økonomierne.

Udbud og efterspørgsel
Efter en marts måned med lav aktivitet på nyudstedelsesfronten var det normale sæsonmønster tilbage i 
april. På Investment Grade var der bruttoudstedelser for ca. EUR 35 mia., mens virksomheder med en High-
Yield-kreditvurdering fortsatte den høje aktivitet fra 1. kvartal og nu har udstedt EUR 21,5 mia. i hele 2023. I 
maj måned bliver der typisk udstedt EUR 51 mia. med Investment Grade og EUR 6,4 mia. i High-Yield.

Efterspørgslen efter kredit målt ved inflow til kreditfonde var neutral i april måned for såvel Investment 
Grade som High-Yield. En anden indikator på efterspørgslen er niveauet på præmier ved nyudstedelser og 
størrelsen på ordrebøgerne. Præmierne på nyudstedelser begyndte at stige mod slutningen af marts måned 
og fortsatte det forhøjede niveau i april. Nyudstedelsespræmierne for finansielle og ikke-finansielle 
virksomheder ligger således stadig på forhøjede niveauer på henholdsvis 24bp og 18bp. Det er et resultat af, 
at ordrebøgerne på nyudstedelserne var omkring 2-3x dækkede.



Investeringstrategi

EVIRA er en afdeling under Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros. EVIRA´s grundlæggende filosofi er at isolere kreditpræmien i

virksomhedsobligationer. EVIRA´s investeringer i virksomhedsobligationer følger en case-baseret strategi med fokus på fundamentalanalyse af

virksomhederne og identifikation af strukturer, hvor lånedokumentationen beskytter hovedstol og løbende kupon. Der investeres i en koncentreret

portefølje af mindre sikre lån (rating BBB-BB) fra stærke virksomheder med fremgang i deres kreditkvalitet. EVIRA anvender gearing til at øge

afdelingens forventede afkast.  

EVIRA er ikke en traditionel investering i obligationer, men en specialiseret, kompliceret og gearet investering med betydelig større risici end en

traditionel investering i obligationer. Investeringshorisonten bør minimum være fire år. EVIRA er et komplekst produkt, som indebærer en høj risiko

for investor. EVIRA henvender sig ti l  velkonsoliderede investorer, der i  forvejen kender til  og har erfaring med investering i virksomhedsobligationer.   

Samtlige informationer i dette dokument er leveret af Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S og foreningen påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet som 

følge af disse informationer. Det bemærkes, at der af et historisk afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast.
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Samtlige informationer i dette dokument er leveret af Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S og foreningen påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet som 

følge af disse informationer. Det bemærkes, at der af et historisk afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast.

DISCLOSURE

DISCLAIMER

Nykredit Asset Management - Under Krystallen 1  - 1780 København V - Tlf. +45 4455 9200

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Asset M anagement, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er under tilsyn af Finanstilsynet. 

Nærværende materiale anvendes i forbindelse med vores investeringsrådgivning af de investorer, som vi har udarbejdet materialet til. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle 

instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. 

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Asset M anagement til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Asset M anagement har udleveret materialet til. M aterialet er baseret på 

offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. 

Nykredit Asset M anagement påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller 

salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Asset M anagement påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. 

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativ. 

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket 

som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den 

enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke 

afkastet i nedadgående retning. 

Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være 

involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. 

M aterialet må ikke mangfo ldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Asset M anagement. 
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