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MARKEDSKOMMENTAR
Synkront opsving
Sommerens nøgletal har bekræftet, at fremgangen i
den globale økonomi er robust, og at vi i 2017
befinder os i det første rigtige synkrone opsving siden
finanskrisen. Hertil kommer, at indtjeningen stiger i
virksomhederne i alle verdens regioner for første gang
siden 2010.

ikke, at den Europæiske Centralbank (ECB) vil ændre
deres planer for nedtrapningen af de nuværende
støtteprogrammer. Men ECB forventes at være meget
bløde i retorikken.
Den amerikanske centralbank (Fed) har været meget
åbne
omkring
den
forventede
afvikling
af
obligationsbeholdningen. Planen forventes annonceret
i september.

Flere faktorer driver opsvinget
I Europa drives opsvinget af høj indenlandsk
efterspørgsel, som suppleres med fremgang i
eksporten. I USA er der fremgang i både privatforbrug
og investeringer, hvor specielt sidstnævnte kan bidrage
til at forlænge det nuværende opsving.

Euroen styrkes fortsat over for dollar
Euroen, og dermed danske kroner, er blevet styrket 13
% over for amerikanske dollar i år. Styrkelsen har lagt
en dæmper på afkastet på europæiske aktier, fordi
konkurrenceevnen svækkes. Derfor har europæiske
aktier som den eneste region i verden oplevet
faldende aktiekurser.

Presset inflationen og støtteprogrammer
Den stærkere euro lægger et yderligere nedadgående
pres på inflationen, der i forvejen er lav. Vi forventer
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Nordkorea, statsbudget og gældsloft
De politiske spændinger mellem USA og Nordkorea
påvirker markederne. Indtil videre har markedet
reageret behersket, men risikoen lurer.
Forhandlinger om statsbudget og gældsloft står også
for døren i USA. Politiske uenigheder kan potentielt
ryste markederne, som det tidligere er set.

Risiko og muligheder
Der er flere risici: eksempelvis Nordkorea og
gældsniveauer. På den ene side er der positive signaler
fra virksomhederne.
På den baggrunder vi positive og overvægter aktier
samt
kreditobligationer.
Danske
obligationer
undervægtes tilsvarende. Overvægtene er moderate,
fordi risiciene er betydelige.
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AFKASTOVERSIGT 2017 - PFA INVEST
Seneste
måned

2017

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,3%

-0,1%

N/A

N/A

N/A

-0,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

0,1%

2,1%

5,2%

7,1%

12,4%

29,3%

28-01-2014

0,0%

-1,6%

N/A

N/A

N/A

-1,6%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

-0,1%

3,4%

5,4%

10,3%

15,4%

57,4%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-0,4%

3,4%

4,9%

-0,9%

N/A

7,5%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier

-1,5%

3,0%

5,4%

17,7%

18,5%

90,5%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,5%

0,9%

1,4%

N/A

N/A

2,3%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,5%

5,5%

8,1%

7,8%

19,4%

44,7%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,9%

0,5%

-3,0%

N/A

N/A

-2,5%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

0,3%

17,0%

4,0%

36,4%

17,9%

169,1%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-1,0%

4,3%

-0,6%

11,4%

8,2%

49,7%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-0,8%

5,9,%

3,0%

14,1%

-0,9%

23,4%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-1,5%

-2,4%

5,9%

N/A

N/A

3,3%

21-10-2016

PFA INVEST AFDELINGER

PFA Invest Balance Akkumulerende

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under
www.pfainvest.dk/afdelinger.html.
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AFKASTKOMMENTARER
PFA INVEST BALANCE AA
Performance

Obligationer
August

2017

Afdeling

0,3 %

-0,1 %

Benchmark

0,5 %

0,1 %

-0,2 %

-0,2 %

Merafkast, %-point

Afdelingens afkast var i sidste måned 0,3% og på
niveau med et sammenligneligt markedsafkast,
benchmark.
Aktier
bidrog
negativt,
mens
kreditobligationer og danske obligationer bidrog
positivt til det samlede afkast.
Afdelingen blev lanceret den 23. juni og har derfor
kun kort historik.

Aktier
Afdelingens aktieandel gav over måneden et afkast på
-1,1% sammenlignet med et benchmark afkast på 0,7%. Forskellen skyldes primært, at investeringerne i
globale aktier leverede et lavere afkast end
benchmark. På den positive side trak vores overvægt
af europæiske, danske og Emerging Market aktier op.
Gældende for perioden siden start i juni i år er
aktieandelens afkast på niveau med benchmark. Det
er de samme faktorer, der trækker det relative afkast
op og ned.

Obligationsandelen
havde
en
stabil
positiv
afkastudvikling på grund af faldende renter i løbet af
august. Afkastet sluttede måneden på niveau med
benchmark.

Strategi
Vi har øget risikoen lidt ved at købe aktier. Forøgelsen
er begrænset, fordi vi stadig har fokus på mange
risikofaktorer i markedet. Derudover har vores
aktieandel højere risiko end det generelle aktiemarked
på grund af både regionsallokering og aktievalg.
Kreditobligationer udgør en pæn del af afdelingen og
har nydt godt af den seneste tids moderate vækst. De
giver fortsat en højere rente end statsobligationer,
men forskellen er faldende. Danske obligationer er
undervægtet.
De økonomiske tillidsindikatorer ligger på høje
niveauer, og virksomhederne ser optimistisk på
fremtiden. Den kombination varsler typisk stigende
aktiekurser. I forhold til obligationer er aktier rimeligt
prisfastsat, og der er i øvrigt store forskelle på
værdiansættelsen i de forskellige regioner. Vi er
overvægtet Europa og Emerging Markets aktier.
Truslen fra Nordkorea lurer hele tiden under
overfladen, og senest har deres provokationer haft en
lille negativ påvirkning.

Kreditobligationer
Afdelingens andel af kreditobligationer gav et afkast
på niveau med benchmark. Afkastet havde
begrænsede udsving over måneden, mens de
underliggende aktivklasser var præget af større
udsving. Andelen af Emerging Market obligationer
bidrog positivt, og andelen af High Yield obligationer
bidrog negativt. Selvom renteforskellen på Emerging
Market obligationer og statsobligationer er faldet
meget over de seneste måneder, vurderer vi stadig, at
det forventede afkast står mål med risikoen.
Afdelingen har en række enkelt kreditobligationer på
grund
af
ejerskabsbegrænsninger.
Nogle
af
obligationerne er noteret i amerikanske dollar, der
trækker afkastet ned.

Fordeling

Afdeling

Relativt

Aktier

10,7%

10,0%

0,7%

Kreditobligationer

28,9%

30,0%

-1,1%

Obligationer

58,2%

60,0%

-1,8%

Kontant

2,2%

0,0%

2,2%

PFA INVEST BALANCE A
Performance

August

2017

Afdeling

0,1%

2,1%

Benchmark

0,3%

2,1%

-0,2%

0,0%

Merafkast, %-point
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Benchmark
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Afdelingens afkast var i sidste måned 0,1% og på
niveau med et sammenligneligt markedsafkast,
benchmark.
Aktier
bidrog
negativt,
mens
kreditobligationer og danske obligationer bidrog
positivt til det samlede afkast.
Set over hele året har afdelingen også givet et afkast
på niveau med benchmark. På den positive side har
regionsallokering og aktievalg trukket op, mens vores
andel af kreditobligationer har trukket ned i forhold til
benchmark.

Aktier
Igen i august bidrog vores høje andel af danske,
europæiske og Emerging Market aktier positivt, mens
globale aktier trækker ned. Samlet set er effekten
neutral.
Set over hele året er performance på aktier meget
stærk både på grund af regionsallokering og
performance på globale aktier.

på grund af både regionsallokering og aktievalg.
Kreditobligationer udgør en pæn del af afdelingen og
har nydt godt af den seneste tids moderate vækst. De
giver fortsat en højere rente end statsobligationer,
men forskellen er faldende. Danske obligationer er
undervægtet.
De økonomiske tillidsindikatorer ligger på høje
niveauer, og virksomhederne ser optimistisk på
fremtiden. Den kombination varsler typisk stigende
aktiekurser. I forhold til obligationer er aktier rimeligt
prisfastsat, og der er i øvrigt store forskelle på
værdiansættelsen i de forskellige regioner. Vi er
overvægtet Europa og Emerging Markets aktier.
Truslen fra Nordkorea lurer hele tiden under
overfladen, og senest har deres provokationer haft en
lille negativ påvirkning.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

26,1%

25,0%

1,1%

Kreditobligationer

Kreditobligationer

35,7%

35,0%

0,7%

Afdelingens andel af kreditobligationer gav et afkast
på niveau med benchmark. Afkastet havde
begrænsede udsving over måneden, mens de
underliggende aktivklasser var præget af større
udsving. Andelen af Emerging Market obligationer
bidrog positivt, og andelen af High Yield obligationer
bidrog negativt. Selvom renteforskellen på Emerging
Market obligationer og statsobligationer er faldet
meget over de seneste måneder, vurderer vi stadig, at
det forventede afkast står mål med risikoen.

Obligationer

37,8%

40,0%

-2,2%

Kontant

0,4%

0,0%

0,4%

Afdelingen har en række enkelt kreditobligationer på
grund
af
ejerskabsbegrænsninger.
Nogle
af
obligationerne er noteret i amerikanske dollar, der
trækker afkastet ned.

Obligationer
Obligationsandelen
havde
en
stabil
positiv
afkastudvikling på grund af faldende renter i løbet af
august. Afkastet sluttede måneden på niveau med
benchmark.

Strategi
Vi har øget risikoen lidt ved at købe aktier. Forøgelsen
er begrænset, fordi vi stadig har fokus på mange
risikofaktorer i markedet. Derudover har vores
aktieandel højere risiko end det generelle aktiemarked
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Fordeling

PFA INVEST BALANCE B
Performance

August

2017

Afdeling

-0,1%

3,4%

Benchmark

-0,1%

1,6%

0,0%

1,7%

Merafkast, %-point

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,1% og på
niveau med benchmark. Aktier bidrog negativt, mens
kreditobligationer og danske obligationer bidrog
positivt til det samlede afkast.
Set over hele året har afdelingen givet et højere
afkast end benchmark. Værdiskabelsen skyldes
primært en aktiv og succesfuld allokeringen mellem de
forskellige aktieregioner.

Aktier
Igen i august bidrog vores høje andel af danske,
europæiske og Emerging Market aktier positivt, mens
globale aktier trækker ned. Samlet set er effekten
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neutral.
Set over hele året er performance på aktier meget
stærk både på grund af regionsallokering og
performance på globale aktier.

Kreditobligationer
Afdelingens andel af kreditobligationer gav et afkast
på niveau med benchmark. Afkastet havde
begrænsede udsving over måneden, mens de
underliggende aktivklasser var præget af større
udsving. Andelen af Emerging Market obligationer
bidrog positivt, og andelen af High Yield obligationer
bidrog negativt. Selvom renteforskellen på Emerging
Market obligationer og statsobligationer er faldet
meget over de seneste måneder, vurderer vi stadig, at
det forventede afkast står mål med risikoen.

Obligationer
Obligationsandelen
havde
en
stabil
positiv
afkastudvikling på grund af faldende renter i løbet af
august. Afkastet sluttede måneden på niveau med
benchmark.

Strategi
Vi har øget risikoen lidt ved at købe aktier. Forøgelsen
er begrænset, fordi vi stadig har fokus på mange
risikofaktorer i markedet. Derudover har vores
aktieandel højere risiko end det generelle aktiemarked
på grund af både regionsallokering og aktievalg.
Kreditobligationer udgør en pæn del af afdelingen og
har nydt godt af den seneste tids moderate vækst. De
giver fortsat en højere rente end statsobligationer,
men forskellen er faldende. Danske obligationer er
undervægtet.
De økonomiske tillidsindikatorer ligger på høje
niveauer, og virksomhederne ser optimistisk på
fremtiden. Den kombination varsler typisk stigende
aktiekurser. I forhold til obligationer er aktier rimeligt
prisfastsat, og der er i øvrigt store forskelle på
værdiansættelsen i de forskellige regioner. Vi er
overvægtet Europa og Emerging Markets aktier.
Truslen fra Nordkorea lurer hele tiden under
overfladen, og senest har deres provokationer haft en
lille negativ påvirkning.
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Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

56,4%

55,0%

1,4%

Kreditobligationer

21,4%

20,0%

1,4%

Obligationer

21,3%

25,0%

-3,7%

Kontant

0,9%

0,0%

0,9%

PFA INVEST BALANCE C
Performance

August

2017

Afdeling

-0,4%

3,4%

Benchmark

-0,4%

1,2%

Merafkast, %-point

0,0%

2,2%

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,4% og på
niveau med benchmark. Aktier bidrog negativt, mens
kreditobligationer og danske obligationer bidrog
positivt til det samlede afkast.
Set over hele året har afdelingen givet et højere
afkast end benchmark. Værdiskabelsen skyldes
primært en aktiv og succesfuld allokeringen mellem de
forskellige aktieregioner.

Aktier
Igen i august bidrog vores høje andel af danske,
europæiske og Emerging Market aktier positivt, mens
globale aktier trækker ned. Samlet set er effekten
neutral.
Set over hele året er performance på aktier meget
stærk både på grund af regionsallokering og
performance på globale aktier.

Kreditobligationer
Afdelingens andel af kreditobligationer gav et afkast
på niveau med benchmark. Afkastet havde
begrænsede udsving over måneden, mens de
underliggende aktivklasser var præget af større
udsving. Andelen af Emerging Market obligationer
bidrog positivt, og andelen af High Yield obligationer
bidrog negativt. Selvom renteforskellen på Emerging
Market obligationer og statsobligationer er faldet
meget over de seneste måneder, vurderer vi stadig, at
det forventede afkast står mål med risikoen.
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Obligationer
Obligationsandelen
havde
en
stabil
positiv
afkastudvikling på grund af faldende renter i løbet af
august. Afkastet sluttede måneden på niveau med
benchmark.

obligationer

bidrog

Afdelingen blev lanceret den 23. juni og har derfor
kun kort historik.

Aktier

Strategi
Vi har øget risikoen lidt ved at købe aktier. Forøgelsen
er begrænset, fordi vi stadig har fokus på mange
risikofaktorer i markedet. Derudover har vores
aktieandel højere risiko end det generelle aktiemarked
på grund af både regionsallokering og aktievalg.
Kreditobligationer udgør en pæn del af afdelingen og
har nydt godt af den seneste tids moderate vækst. De
giver fortsat en højere rente end statsobligationer,
men forskellen er faldende. Danske obligationer er
undervægtet.
De økonomiske tillidsindikatorer ligger på høje
niveauer, og virksomhederne ser optimistisk på
fremtiden. Den kombination varsler typisk stigende
aktiekurser. I forhold til obligationer er aktier rimeligt
prisfastsat, og der er i øvrigt store forskelle på
værdiansættelsen i de forskellige regioner. Vi er
overvægtet Europa og Emerging Markets aktier.
Truslen fra Nordkorea lurer hele tiden under
overfladen, og senest har deres provokationer haft en
lille negativ påvirkning.

Fordeling

kreditobligationer og danske
positivt til det samlede afkast.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

76,0%

75,0%

1,0%

Kreditobligationer

11,4%

10,0%

1,4%

Obligationer

11,2%

15,0%

-3,8%

Kontant

1,4%

0,0%

1,4%

I august bidrog vores høje andel af Emerging Market
aktier positivt, mens globale aktier trækker ned.
Samlet set er effekten neutral.
Gældende for perioden siden start i juni i år er
aktieandelens afkast lidt lavere end benchmark. Også
her bidrager Emerging Market aktier positivt, mens
performance globale aktier trækker ned.

Kreditobligationer
Afdelingens andel af kreditobligationer gav et afkast
på niveau med benchmark. Afkastet havde
begrænsede udsving over måneden, mens de
underliggende aktivklasser var præget af større
udsving. Andelen af Emerging Market obligationer
bidrog positivt, og andelen af High Yield obligationer
bidrog negativt. Selvom renteforskellen på Emerging
Market obligationer og statsobligationer er faldet
meget over de seneste måneder, vurderer vi stadig, at
det forventede afkast står mål med risikoen.
Afdelingen har en række enkelt kreditobligationer på
grund
af
ejerskabsbegrænsninger.
Nogle
af
obligationerne er noteret i amerikanske dollar, der
trækker afkastet ned.

Obligationer
Obligationsandelen
havde
en
stabil
positiv
afkastudvikling på grund af faldende renter i løbet af
august. Afkastet sluttede måneden på niveau med
benchmark.

Strategi

PFA INVEST BALANCE AKKUMULERENDE
Performance
Afdeling
Benchmark
Merafkast, %-point

August

2017

0,0%

-1,6%

0,1%

-1,2%

-0,1%

-0,4%

Afdelingens afkast var i sidste måned 0,0% og på
niveau med benchmark. Aktier bidrog negativt, mens
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Vi har øget risikoen lidt ved at købe aktier. Forøgelsen
er begrænset, fordi vi stadig har fokus på mange
risikofaktorer i markedet. Derudover har vores
aktieandel højere risiko end det generelle aktiemarked
på grund af både regionsallokering og aktievalg.
Kreditobligationer udgør en pæn del af afdelingen og
har nydt godt af den seneste tids moderate vækst. De
giver fortsat en højere rente end statsobligationer,
men forskellen er faldende. Danske obligationer er
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undervægtet.
De økonomiske tillidsindikatorer ligger på høje
niveauer, og virksomhederne ser optimistisk på
fremtiden. Den kombination varsler typisk stigende
aktiekurser. I forhold til obligationer er aktier rimeligt
prisfastsat, og der er i øvrigt store forskelle på
værdiansættelsen i de forskellige regioner. Vi er
overvægtet Europa og Emerging Markets aktier.
Truslen fra Nordkorea lurer hele tiden under
overfladen, og senest har deres provokationer haft en
lille negativ påvirkning.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

39,9 %

40,0%

-0,1%

Kreditobligationer

27,2%

27,0%

0,2%

Obligationer

32,8%

33,0 %

-0,2%

Kontant

0,1%

0,0%

0,1%

PFA INVEST KREDITOBLIGATIONER
August gav et afkast på 0,5%, hvilket er en smule
lavere end benchmark. År til dato er afkastet 5,5%,
der er 0,8% bedre end benchmark.

PFA INVEST MELLEMLANGE OBLIGATIONER
Afkastet var 0,5% over måneden og 0,9% over hele
året. Begge afkast er på niveau med benchmark.
August var præget af geopolitik og centralbanker.
Vækstindikatorer er fortsat stærke i eurozonen, men
på trods af det bød august på faldende renter, bl.a.
fordi ECB i modsætning til i juni lagde mere vægt på et
fortsat behov for lempelig pengepolitik end de
positive
tegn
i
økonomierne.
Nordkoreas
missilaffyringer og den efterfølgende skærpede
retorik imellem konfliktens parter betød også, at
investorer i løbet af august i flere omgange foretrak
sikre investeringer i obligationer. De kortere renter
faldt forholdsvist mere end de længere renter.
Renteforskellen på realkreditobligationer i forhold til
sikre statsobligationer har været meget stabil og
ligger fortsat på meget lave niveauer i et historisk
perspektiv. Udlandet udviser stadigvæk god interesse
for dansk realkredit.

PFA INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONER
Afdelingen gav i august et afkast på 0,9%, hvilket er
på niveau med benchmark. År til dato er afkastet for
afdelingen 0,5%, mens benchmark har givet et afkast
på 1,0%.
I august var målingen for inflationen i USA igen lavere
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end ventet. Det var femte måned i træk, og markedet
anser nu ca. en tredjedel sandsynlighed for endnu en
renteforøgelse i 2017. Det på trods af centralbanken
fortsat indikerer, at de har i sinde at hæve renten en
gang mere i år. Sammen med den lave inflation og
markedets stigende mistro til centralbankens
mulighed for at hæve renten, bidrog også den
anspændte situation med Nordkorea til faldende
renter i både eurozonen og USA. Hertil kommer de
politiske spændinger om statsbudgettet og en
forøgelse af gældsloftet i USA, der trak renterne i
samme nedadgående retning. Sidstnævnte politiske
spændinger vil givetvis fortsætte i september og bliver
sandsynligvis udslagsgivende for stemningen på især
det amerikanske finansmarked, som det var tilfældet i
2011 og 2013, hvor gældsloftet blev forhøjet.

Det helt store tema i løbet af august var geopolitisk
uro omkring Nordkorea. Dette resulterede i lavere
renter i både USA og Europa. På den baggrund gav
Investment Grade et solidt positivt afkast, mens High
Yield obligationer, som er karakteriseret ved mindre
rentefølsomhed, sluttede måneden med et negativt
afkast. Emerging Markets obligationer havde derimod
medvind fra både lavere renter og stigende
råvarepriser såsom industrielle metaller.
I Investment Grade markedet bød regnskabssæsonen
generelt på positive regnskaber, men alligevel
skuffede en del regnskaber fra farmaceutiske
selskaber. I markedet for nyudstedelser var der i
enkelte transaktioner en højere udstedelsespræmie,
end der har været tilfældet den seneste tid. Desuden
meddelte den engelske centralbank, Bank of England,
at ordningen for opkøb af virksomhedsobligationer
fortsætter. Det understøtter obligationer, der er
udstedt i engelske pund, GBP. For Den Europæiske
Centralbank er fokus fortsat på forventet nedtrapning
af opkøbsprogrammet fra 2018.
High Yield klarede sig relativt dårligt i august.
Renteforskellen til statsobligationer i amerikanske
dollar og euro steg. Afkastet blev dog delvist hjulpet
af faldende renter. Olieprisen er stadig lav, hvilket til
dels skyldes orkanen Harvey, som har lukket en række
benzinraffinaderier i de berørte områder. Således er
olien faldet med 6%, mens benzin er steget med over
14%. I Europa gik lavprisselskabet Air Berlin konkurs,
fordi flyselskabet Etihad trak deres finansiering.
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Herefter faldt kursen på selskabets udstedte
obligationer voldsomt. Overordnet var afkastet højest
for obligationer med de mest kreditværdige
udstedere. Vi forventer ikke, at august giver anledning
til
ændringer
i
markedets
opfattelse
af
konkursrisikoen for Investment Grade obligationer.
Den fortsatte uro i Nordkorea påvirkede ikke Emerging
Markets, der fortsat oplever stærk tilstrømning af
investeringer. Opsvinget ovenpå recessionen i
2015/2016 i mange lande er fortsat i gang og driver
afkastet op for obligationerne på grund af faldende
risiko. Vi forventer fortsat, at Kina vil holde hånden
under økonomien året ud eller længere. Sammenlignet
med Investment Grade er det forventede afkast
rimeligt. De faldende renter betyder, at det
forventede afkast har nået de laveste niveauer siden
finanskrisen.

PFA INVEST DANSKE AKTIER
Det danske aktiemarked steg svagt i august og er nu
steget næsten 19% for året. Danmark er derfor
fortsat blandt de bedste aktiemarkeder globalt set i
2017. Afkastet for afdeling Danske Aktier blev i
august 0,3%. År til dato er afkastet 17,0% mod 18,7%
for benchmark.
Den helt store nyhed i august var Mærsks salg af
deres olieforretning til det franske olieselskab Total.
Det var også Total, der købte deres aktiviteter i Qatar.
Mærsk modtager aktier i Total for 5 mia. USD som
betaling, hvilket var forventet. Udviklingen i Mærsk de
seneste år har været spændende. Forretningen bliver
mere strømlinet og endnu mere fokuseret på
containerfart. Generelt kan investorer godt lide
fokuserede selskaber.
Vestas var også i fokus med deres halvårsregnskab,
hvor aktien faldt over 7%. Regnskabet var lidt svagere
end ventet, men til gengæld ser ordresituationen
rigtig godt ud. Man skal huske, at Vestas er en
ordreproducerende virksomhed, og derfor kan ordrer
forskydes lidt mellem kvartalerne. Kursfaldet skyldes
formentlig usikkerhed om priser i udvalgte lande.
Novo Nordisk var med en stigning på 12% i august
med til at holde indekset i plus. Novo var den mest
stigende af de større aktier. Der kom et flot regnskab
fra Novo, hvor de nye produkter trak salget. Samtidig
var der en lille opjustering af salget i forhold til de
tidligere udmeldinger.
De største positive bidragsydere til årets performance
har været Københavns Lufthavne (undervægt), DSV
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(overvægt) samt Bavarian (overvægt), mens Pandora
(overvægt),
Lundbeck
(undervægt)
og
Ambu
(undervægt) bidrog negativt.

PFA INVEST GLOBALE AKTIER
Afdelingen gav et månedsafkast på -1,5%, hvilket er
0,8% lavere end benchmark. År til dato er afdelingens
afkast på 3,0%, der er 2,3% bedre end benchmark. På
trods af geopolitisk ustabilitet og faldende tillid til den
amerikanske administration, udviste aktiemarkederne
en stærk stabilitet gennem måneden. Fortsat god
indtjening hos selskaberne, kombineret med gode
makroøkonomiske nøgletal og en faldende rente, har
gennem sommeren udgjort en meget solid bund under
aktiemarkedet.
Afdelingens lavere afkast gennem august skyldes
særligt skuffende regnskaber for Sabre, Mylan,
Pandora og WPP. Særligt Sabre skuffede ved at
indikere, at det høje investeringsniveau fortsætter ind
i 2018. Kursudviklingen for selskabet har gennem året
været meget skuffende. Mylan, der er verdens største
producent af kopimedicin, skuffede ligeledes ved at
nedjustere deres 2018-indtjeningsmål på grund af
prispres på kopimedicin i USA. Vi vurderer, at
selskabet
med
deres
globale
platform
og
udviklingsaktiviteter er stærkt positioneret til en
fremtid, hvor kopimedicin vil være endnu mere
udbredt end i dag.
Pandoras regnskab for 2. kvartal blev modtaget af
markedet med skuffelse. Aktien har i år været
særdeles volatil, og den kraftige reaktion på
regnskabet bør ses i det lys. Vi vurderer, at
regnskabet var pænt, selskabets fundament bliver
stærkere dag for dag, og at aktien har en attraktiv
prisfastsættelse.
Månedens største positive bidrag kom fra Norwegian
Cruise Line og Danone, mens Sabre og Mylan sammen
med Newell Brands og Allergan havde de største
negative bidrag.

PFA INVEST HØJT UDBYTTE AKTIER
I august har afdelingen givet et afkast på -1,0%,
svarende til en underperformance 0,1% i forhold til
benchmark. For hele året er afkastet 4,3%,
sammenlignet med benchmark afkastet på 5,5%.
I afdelingen er afkastet på sektorniveau
vores investeringer i finans og sundhed.
finans skal primært relateres til vores
eksponering til højkvalitetsbanker med en
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drevet af
Afkastet i
defensive
geografisk

overvægt i Holland og Skandinavien. Nordea, der kom
med et lidt skuffende regnskab i juli, steg i august
ovenpå spekulationer om gevinsten ved en eventuel
flytning af hovedsæde væk fra Sverige.

(reservedele til biler), mens de negative bidrag kom
fra Metro (detailhandel), BT (telekommunikation)
samt Royal Mail (post og logistik).

Hugo Boss fik en positiv kursreaktion på regnskabet,
da der kom tegn på, at den iværksatte turnaround
plan med nedlukning af dele af salget samt en mere
tydelig branding virker.

PFA INVEST USA STABILE AKTIER

På den negative side var det især hollandske Ahold
samt det engelske medieselskab WPP, der trak
performance ned. Ahold faldt 13% i august, da
Amazon efter overtagelsen af Whole Foods Stores
reducerede priserne på en række vigtige dagligvarer,
hvilket efterfølgende førte til frygt for den fremtidige
margin-udvikling i sektoren. Amazon har ikke været
specifikke om strategien endnu, men har kun udtalt,
at man vil levere kvalitetsvarer til lave priser, hvilket
har skabt usikkerhed hos investorerne. Engelske WPP
sænkede deres guidance i forbindelse med
halvårsregnskabet af flere forskellige årsager, men
markedet har stor fokus på, at deres underliggende
marked bliver ”disrupted”, hvilket medførte kursfald
på 10% i august. Der sker mange ting i
mediemarkedet i øjeblikket, hvor mange forskellige
platforme kan tiltrække reklamekroner.

PFA INVEST EUROPA VALUE AKTIER
I august gav afdelingen et afkast på -0,8%, hvilket
svarer til benchmark. For året er afkastet 5,9% mod et
benchmarkafkast på 5,5%.
Faldet på lidt under 1 % på de europæiske
aktiemarkeder i august var forholdsvis beskedent, når
man tænker på den støj, der har været fra
geopolitiske
begivenheder
omkring
Nordkorea.
Udsvingene i løbet af måneden var af kort varighed,
og investorerne ser ud til at udnytte midlertidige fald i
markederne til at købe aktier.
Sektormæssigt var det finans, der faldt mest, mens
forsyningsselskaber steg mest med 4%. Det stemmer
helt med renteudviklingen i august, hvor de
europæiske renter faldt. Generelt nyder finans godt af
stigende renter, mens aktier i forsyningsselskaber
trives bedst med faldende renter.
Af investeringsstile klarede kvalitetsselskaber (f.eks.
høj forrentning af egenkapitalen) sig bedst i august,
mens value som stil klarede sig dårligst. Set i det lys
er afkastet i Europa Value tilfredsstillende i august.
De største positive bidrag til afkastet for året kom fra
OMV (olie), Persimmon (husbyggeri) og Faurecia
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Afdelingen gav i august et afkast i danske kroner på
-1,5%, hvilket var 0,9% dårligere end benchmark. For
året har afdelingen leveret et afkast i danske kroner
på -2,4% mod -0,9% for benchmark. Afdelingens
negative afkast i danske kroner skal primært ses i
sammenhæng med, at den amerikanske dollar i
forhold til kronen er svækket med 13 % år til dato.
I løbet af sommeren har de makroøkonomiske
nøgletal bekræftet, at fremgangen i den globale
økonomi er robust og bredt baseret på tværs af
regionerne. I USA blev estimatet for BNP-væksten i 2.
kvartal opjusteret til 0,8%, og vækstindikatorer
signalerer, at det robuste momentum fortsætter i 3.
kvartal. Opsvinget bygger på solid fremgang i både
privatforbrug
og
investeringer,
hvor
specielt
sidstnævnte kan bidrage til at forlænge det
nuværende opsving.
Det positive billede er dog blevet trængt lidt i
baggrunden af spændinger på den politiske scene,
hvor specielt den anspændte situation overfor
Nordkorea har skabt krusninger på de finansielle
markeder. Udover den geopolitiske usikkerhed har
pengepolitikken og lav inflation ligeledes været i
fokus. I den amerikanske centralbank diskuterer man,
om den nuværende svage inflation vil fortsætte i
2018, eller om stigende kapacitetspres i virksomheder
og på arbejdsmarkedet vil føre til stigende inflation,
og dermed behov for højere renter for at bremse en
overophedning. Aktuelt er der ikke tegn herpå, men
rentestigninger virker med flere måneders forsinkelse,
og historisk har der været en sammenhæng mellem
fuld beskæftigelse og stigende inflationspres. Indtil
videre ser det ud til, at Fed i september vil annoncere
en begyndende afvikling af obligationsbeholdningen,
som
er
blevet
akkumuleret
gennem
opkøbsprogrammerne. Fed har været ret åbne om,
hvordan de gradvist vil gennemføre dette, men det er
en pioneropgave med flere ubekendte faktorer,
herunder hvordan kombinationen af Fed’s og ECB’s
potentielle opstramninger vil påvirke markedet. Hvis
starten af dette forløber efter planen, vil fokus
givetvis rette sig mod rentemødet i december, hvor
Fed kunne tænkes at hæve renten igen.
Selskabernes regnskabsaflæggelse for halvåret viste
sig generelt fra sin gode side, og størstedelen af
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selskaberne leverede bedre end forventet på såvel
toplinjen som indtjeningen. Markedsreaktionerne var
dog mere inkonsistente, og fokus fra markedet var i
langt højere grad på selskabernes guidance for hele
året, end hvad de faktisk leverede for halvåret. Som
det også har været tilfældet de
seneste
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regnskabssæsoner, blev selskaber, der skuffede på
guidance, handlet markant ned i kurs.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Thermo Fisher, UPS
og Mastercard. Nike, Apache og Automatic Data
Processing var de største negative bidragsydere.
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DISCLAIMER
Dette materiale er udarbejdet af PFA alene til orientering. PFA kan have positioner og handle i finansielle
instrumenter, der er omtalt i materialet. Indholdet i denne præsentation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at
købe eller sælge finansielle instrumenter eller foretage omlægninger eller lignende. Præsentationen erstatter ikke
kundens eget skøn over, hvilke dispositioner, der skal foretages. Efter PFA’s opfattelse er præsentationens
informationer korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for dens fuldkommenhed eller nøjagtighed. PFA
påtager sig intet ansvar for dispositioner som måtte foretages på baggrund af præsentationen. Det historiske afkast
er ikke en pålidelig indikator på fremtidige afkast. Alle rettigheder til den viste information tilhører PFA og enhver
videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse.

PFA Asset Management
Sundkrogsgade 4
2100 København
+45 39 17 50 00
pfaassetmanagement.dk
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