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MARKEDSKOMMENTAR
Stigende risikoappetit
I marts fortsatte globale vækstindikatorer med at
udbygge den stigende trend, som tog afsæt i
sensommeren
sidste
år.
Det
er
specielt
bemærkelsesværdigt, at optimismen er bredt baseret
blandt
både
forbrugere,
virksomheder
og
entreprenører og på tværs af de store økonomier i
Europa, Amerika og Asien. Når alle hundeslædens
hunde trækker i samme retning, har slæden det med at
flytte sig, og dette har også vist sig i de finansielle
markeder, hvor risikoappetitten er øget og aktiekurser
og renter er steget. Slæden nærmer sig dog toppen af
bjerget, og flere indikatorer er på så høje niveauer, at
de normalt begynder at flade ud og falde lidt tilbage.
Det er stadig foreneligt med robust vækst, men knap
så positivt for finansmarkederne, der historisk har de
bedste forudsætninger i fasen med positive
overraskelser og stigende indikatorer.

Europa opjusteres
I
Eurozonen
steg
tilliden
blandt
fremstillingsvirksomheder yderligere i marts og ligger
på det højeste niveau siden 2011. Den mere
optimistiske stemning i Eurozonen afspejler dels
positive impulser fra globale vækstindikatorer og dels
stigende tillid til den indenlandske økonomi. Således
blev der i 2016 skabt cirka 2 mio. nye jobs i
Eurozonen, hvilket er nogenlunde på niveau med USA,
og arbejdsløsheden faldt til 9,5% i februar 2017 (fra
10,3% et år tidligere). Selvom situationen på
arbejdsmarkedet stadig er vanskelig i flere lande, er
der således tegn på fremgang, hvilket understøtter
privatforbruget og væksten. I marts fastholdt den
Europæiske Centralbank, ECB, at opkøbsprogrammet vil
fortsætte mindst året ud, men opjusterede inflationsog vækstprognoserne en smule.
Fremgangen i vækstindikatorerne er nu så tydelige, at
de ser ud til at overskygge de politiske udfordringer,
som Europa står foran. Hertil skal det dog bemærkes,
at marts ikke har budt på en politisk forværring: 1) det
endelige hollandske valgresultat lå forholdsvis tæt på
opinionsmålingerne op til valget (det styrker tiltroen til
opinionsmålingerne, efter overraskelserne med Brexit
og Trump i 2016). 2) I Frankrig er opbakningen til
Marine le Pen konstant og selvom hun kan gå videre til
anden runde, viser målinger, at hun vil tabe den
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afgørende duel til Macron eller Fillon med en pæn
margin. 3) Storbritannien aktiverede i marts artikel 50,
og forhandlingerne om skilsmissen med EU kan dermed
begynde. Dette var dog forventet og derfor en relativt
begivenhedsløs milepæl, men uret er begyndt at tælle
ned og med skarpt optrukne fronter forud for
forhandlingerne, er der en risiko for, at parterne
bevæger sig væk fra hinanden, hvilket kan skabe et
mere negativt syn på investeringer i Europa.

Renteforhøjelse med lempelige undertoner
Amerikanske vækstindikatorer har i årets første kvartal
sendt et meget stærkt signal om stigende aktivitet på
tværs
af
produktions-,
service-,
bygge
og
anlægssektorerne og blandt forbrugerne. Den stigende
trend har været en vigtig faktor for aktiemarkederne,
men flere indikatorer ligger nu på så høje niveauer, at
de normalt begynder at bøje af, hvilket kan dæmpe
medvinden for aktier.
I marts hævede den amerikanske centralbank, Fed,
renten til 1,00%. Det er den tredje renteforhøjelse
siden Fed begyndte at hæve renten i december 2015.
Renteforhøjelsen var ventet, men Fed kommunikerede
samtidig, at et flertal af beslutningskomiteens
medlemmer
fastholdt
vækstog
inflationsforventningerne, hvilket de ser foreneligt med
samlet tre renteforhøjelser i år. Det signalerede en
mere lempelig pengepolitik fremadrettet end markedet
havde forventet og førte til lavere renter og stigende
aktiekurser.

Kinesisk stabilitet smitter af på Emerging Markets
Emerging Market økonomierne har generelt klaret sig
godt i årets første kvartal. I Kina viser nøgletallene at
økonomien har fået en robust start på året, og
myndighederne virker fast besluttet på at sikre, at
væksten forbliver stabil frem mod den vigtige
partikongres i efteråret, hvor præsident Xi Jinping
ønsker at blive genvalgt for en ny femårsperiode.
Kombineret med høje vækstindikatorer i de vestlige
lande og stigende råvarepriser har dette skabt
gunstige forhold for de øvrige Emerging Market
økonomier.
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AFKASTOVERSIGT 2017 - PFA INVEST
Marts

2017

2016

2015

2014

Afkast
siden start

Start

PFA Invest Balance A

0,0%

2,0%

5,2%

7,1%

12,4%

29,1%

28-01-2014

PFA Invest Balance B

0,4%

3,5%

5,4%

10,3%

15,4%

57,6%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

0,6%

4,3%

4,9%

-0,9%

N/A

8,4%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier (D)

0,0%

5,3%

5,4%

17,7%

18,5%

94,8%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,1%

0,3%

1,4%

N/A

N/A

1,7%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,1%

2,5%

8,1%

7,8%

19,4%

40,6%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,4%

-0,5%

-3,0%

N/A

N/A

-3,5%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

3,7%

8,6%

4,0%

36,4%

17,9%

149,6%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

2,5%

5,6%

-0,6%

11,4%

8,2%

51,5%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

2,6%

4,8%

3,0%

14,1%

-0,9%

22,2%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-0,2%

4,9%

5,9%

N/A

N/A

11,0%

21-10-2016

PFA INVEST AFDELINGER

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.

AFKASTKOMMENTARER
PFA INVEST BALANCE A
Performance
Porteføljeafkast
Benchmark
Merafkast, %-point

Marts

2017

0,0%

2,0%

-0,1%

1,8%

0,1%

0,2%

Det samlede porteføljeafkast var på 0,0% i marts.
Afkastet endte på niveau med benchmark, der gav 0,1%. År til dato er afkastet på 2,0%, 0,2%-point
mere end benchmark.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier og negative på obligationer på grund af
stigende renter i Europa.
Marts bød på pæne nøgletal og positive vækstsignaler
fra de store regioner. Specielt er Europa på vej op i
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gear. Den amerikanske centralbank har som ventet
hævet renten medio marts, og samtidig indikerede de,
at der i den kommende periode vil komme færre
rentestigninger end nogle i markedet havde frygtet.
Renterne steg pænt op til mødet for derefter at falde.
Kombinationen af at renterne ikke ser ud til at stige
så meget som frygtet og Trumps manglende evne til
at levere på sine valgløfter tog umiddelbart noget af
optimismen ud af markedet, men sidst i marts vendte
markedet igen positivt. USD er faldet i marts men
indhentede noget af det tabte sidst i marts.
Dollarfaldet bidrager til at europæiske aktiver generelt
outperformer amerikanske målt i DKK.
Samlet set ser vi en sjælden periode med økonomisk
vækst i de ledende regioner, målt på vækst i
fremstillingsvirksomheder og erhvervstillid, som giver
muligheden for at investeringslysten vender tilbage til
virksomhederne. Til at stimulere økonomien er både
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Japan, Kina, Europa og forventeligt USA ved at
introducere finanspolitiske tiltag, der kommer,
samtidig med at pengepolitikken fortsat er lempelig.
Den politiske usikkerhed er fortsat høj, specielt
omkring Trumps politik og europæiske valg i 2017.
Kina fortsætter med at skubbe problemerne foran sig
og udgør på sigt en betydelig risiko for global vækst.
Skattelempelser og ekspansiv finanspolitik kan være
gunstigt for væksten og aktiemarkedet på den korte
bane, men på sigt vil der komme en regning, der skal
betales, og da arbejdsløsheden i USA er meget lav,
kan det føre til inflationspres.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer udgjorde pr.
ultimo marts 2017 32,9% og gav et afkast på -0,1%.
År til dato har de givet 0,4% svarende til benchmark.
Renten på traditionelle statsobligationer steg med
cirka 0,1%-point i marts. Obligationer med en løbetid
på mellem fire og ti år blev værst ramt. Igen klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
4,5% og gav et afkast på -0,4% i marts og -0,7% år til
dato. Statsobligationer fra de største kernelande i EU
performede stort set ens. I alt udgør danske og
udenlandske stats- og realkreditobligationer 37,4%,
svarende til undervægt af traditionelle obligationer på
2,6%.
Kreditobligationer udgjorde 34,1% ved udgangen af
marts, svarende til en undervægt på 0,9%.
Kreditobligationers afkast blev samlet på -0,2% i
marts og 1,6% år til dato, 0,3%-point mere end
benchmark. Både renter og kreditspænd sluttede
næsten uændrede. Det negative afkast var drevet af
dollarsvækkelsen. 28% var afdækket til DKK eller
investeret i euro mod 35% i benchmark der er
afdækket. Porteføljen havde altså lidt mere USD risiko,
der trækker afkastet ned qua den faldende USD.
Investeringen i PFA Invest kreditobligationer havde en
pæn positiv performance år til dato.
For high yield var den negative performance styret af
udvidelse af kreditspændet med 20bp samt en
stigning i antallet af nyudstedelser over måneden,
samtidig med at investorer trak penge ud af
aktivklassen.
Obligationer
med
den
laveste
kreditkvalitet klarede sig dårligst givet den højere
markedsbeta.
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Aktier
I porteføljen var det særligt europæiske aktier og
danske aktier, der havde en god måned sammenlignet
med amerikanske aktier. De relativt dyrt prissatte
amerikanske aktier ser ud til, efter en lang periode
med stærkt momentum, at have tabt ’pusten’ lidt i
forhold til Europa og Emerging Markets.
Positive økonomiske nøgletal fra Europa og reduceret
politisk risiko – især i Frankrig og vice versa i USA,
hvor usikkerhed om Trumps evne til at levere på sine
valgløfter, har skabt en positiv aktietrend i Eurozonen.
Et outflow fra US-aktiver ser ud til at resultere i et
inflow i europæiske, der især i marts har været
gunstigt. USD er faldet i marts, men indhentede noget
af det tabte sidst i marts. Dollarfaldet bidrager til, at
europæiske
aktiver
generelt
outperformer
amerikanske målt i DKK.
Aktier udgjorde 25,5% af porteføljen ultimo marts og
gav et afkast på 0,7% og 5,7% år til dato. Benchmark
gav 0,5% i marts og 4,9% år til dato. Danske aktier
(3,7%) og europæiske aktier (3,4%) har outperformet
globale aktier (0,5%) i marts, hvilket var positivt for
performance. Globale aktier bidrog med 0,1% som var
0,4%-point mindre end benchmark. PFA Invest USA
Stabile Aktier gav -0,2%. Emerging market aktier har
ligeledes outperformet globale aktier. Den positive
performance på 0,8%-point år til dato skyldes således
overvægt af europæiske, danske og emerging market
aktier. Den globale aktieafdeling PFA Invest Globale
Aktier har tabt 0,4%-point i forhold til benchmark i
marts, men er 0,4%-point foran år til dato.

Allokering
Europæiske og danske aktier er fortsat overvægtet i
porteføljen, hvilket var positivt for performance i
marts og år til dato. Emerging market aktier har
ligeledes performet pænt i forhold til benchmark.
Aktier trækker det samlede afkast op år til dato.
Kreditobligationer er holdt neutralt, men indenfor
investment grade er der en overvægt af amerikanske
investment grade obligationer (som ikke er
valutaafdækket), som har underperformet europæiske
investment grade obligationer, målt i DKK.
Kreditobligationer gav en lille positiv performance i
marts og har performet år til dato. På obligationssiden
er udenlandske statsobligationer overvægtet på
bekostning af danske obligationer, hvilket år til dato
trækker afkastet marginalt ned.
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Vi er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer på den lange bane, men neutralt vægtet i
aktier og kreditobligationer på taktisk niveau.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

37,4%

40,0%

-2,6%

Kreditobligationer

34,1%

35,0%

-0,9%

Aktier

25,5%

25,0%

0,5%

3,0%

0,0%

3,0%

Kontant

introducere finanspolitiske tiltag, der kommer,
samtidig med at pengepolitikken fortsat er lempelig.
Den politiske usikkerhed er fortsat høj, specielt
omkring Trumps politik og europæiske valg i 2017.
Kina fortsætter med at skubbe problemerne foran sig
og udgør på sigt en betydelig risiko for global vækst.
Skattelempelser og ekspansiv finanspolitik kan være
gunstigt for væksten og aktiemarkedet på den korte
bane, men på sigt vil der komme en regning, der skal
betales, og da arbejdsløsheden i USA er meget lav,
kan det føre til inflationspres.

Obligationer

PFA INVEST BALANCE B
Performance

Marts

2017

Porteføljeafkast

0,4%

3,5%

Benchmark

0,2%

3,1%

Merafkast, %-point

0,2%

0,3%

Det samlede porteføljeafkast var positivt i marts med
0,4%. Afkastet endte 0,2%-point højere end
benchmark. År til dato er afkastet på 3,5%, 0,3%point mere end benchmark.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier og negative på obligationer på grund af
stigende renter i Europa.
Marts bød på pæne nøgletal og positive vækstsignaler
fra de store regioner. Specielt er Europa på vej op i
gear. Den amerikanske centralbank har som ventet
hævet renten medio marts, og samtidig indikerede de,
at der i den kommende periode vil være lavere
stigninger end nogle i markedet havde frygtet.
Renterne steg pænt op til mødet for derefter at falde.
Kombinationen af at renterne ikke ser ud til at stige
så meget som frygtet og Trumps manglende evne til
at levere på sine valgløfter tog umiddelbart noget af
optimismen ud af markedet, men sidst i marts vendte
markedet igen positivt. USD er faldet i marts men
indhentede noget af det tabte sidst i marts.
Dollarfaldet bidrager til at europæiske aktiver generelt
outperformer amerikanske målt i DKK.
Samlet set ser vi en sjælden periode med økonomisk
vækst i de ledende regioner, målt på vækst i
fremstillingsvirksomheder og erhvervstillid, som giver
muligheden for at investeringslysten vender tilbage til
virksomhederne. Til at stimulere økonomien er både
Japan, Kina, Europa og forventeligt USA ved at
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Danske stats- og realkreditobligationer udgjorde pr.
ultimo marts 2017 19,8% og gav et afkast på -0,2%.
År til dato har de givet 0,3% svarende til benchmark.
Renten på traditionelle statsobligationer steg med
cirka 0,1%-point i marts. Obligationer med en løbetid
på mellem fire og ti år blev værst ramt. Igen klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
2,5% og gav et afkast på -0,4% i marts og -0,7% år til
dato. Statsobligationer fra de største kernelande i EU
performede stort set ens. I alt udgør danske og
udenlandske stats- og realkreditobligationer 22,3%,
svarende til undervægt af traditionelle obligationer på
2,7%.
Kreditobligationer udgjorde 19,7% ved udgangen af
marts, svarende til en undervægt på 0,3%.
Kreditobligationers afkast blev samlet på 0% i marts
og 2,3% år til dato, 0,6%-point mere end benchmark.
Både renter og kreditspænd sluttede næsten
uændrede. Det negative afkast var drevet af
dollarsvækkelsen.
Investeringen
i
PFA
Invest
kreditobligationer havde en pæn positiv performance
år til dato.
For High Yield var den negative performance styret af
udvidelse af kreditspændet med 20bp samt en
stigning i antallet af nyudstedelser over måneden,
samtidig med at investorer trak penge ud af
aktivklassen.
Obligationer
med
den
laveste
kreditkvalitet klarede sig dårligst givet den højere
markedsbeta.

Aktier
I porteføljen var det særligt europæiske aktier og
danske aktier, der havde en god måned sammenlignet
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med amerikanske aktier. De relativt dyrt prissatte
amerikanske aktier ser ud til, efter en lang periode
med stærkt momentum, at have tabt ’pusten’ lidt i
forhold til Europa og Emerging Markets.
Positive økonomiske nøgletal fra Europa og reduceret
politisk risiko – især i Frankrig og vice versa i USA,
hvor usikkerhed om Trumps evne til at levere på sine
valgløfter, har skabt en positiv aktietrend i Eurozonen.
Et outflow fra US-aktiver ser ud til at resultere i et
inflow i europæiske, der især i marts har været
gunstigt. USD er faldet i marts, men indhentede noget
af det tabte sidst i marts. Dollarfaldet bidrager til, at
europæiske
aktiver
generelt
outperformer
amerikanske målt i DKK.
Aktier udgjorde 55,1% af porteføljen ultimo marts og
gav et afkast på 0,8% og 5,6% år til dato. Benchmark
gav 0,5% i marts og 4,9% år til dato. Danske aktier
(3,7%) og europæiske aktier (3,4%) har outperformet
globale aktier (0,5%) i marts, hvilket var positivt for
performance. Globale aktier bidrog med 0,2%, som
var 0,3%-point mindre end benchmark. PFA Invest
USA Stabile Aktier gav -0,3%. Emerging market aktier
har ligeledes outperformet globale aktier. Den positive
performance på 0,7%-point år til dato skyldes således
overvægt af europæiske, danske og emerging market
aktier. Den globale aktieafdeling PFA Invest Globale
aktier har tabt 0,4%-point i forhold til benchmark i
marts, men er 0,4%-point foran år til dato.
Allokering
Europæiske og danske aktier er fortsat overvægtet i
porteføljen, hvilket var positivt for performance i
marts og år til dato. Emerging market aktier har
ligeledes performet pænt i forhold til benchmark.
Aktier trækker det samlede afkast op år til dato.
Kreditobligationer er holdt neutralt, men indenfor
investment grade er der en overvægt af amerikanske
investment grade obligationer (som ikke er
valutaafdækket), som har underperformet europæiske
investment grade obligationer, målt i DKK.
Kreditobligationer gav en lille positiv performance i
marts og har performet år til dato. På obligationssiden
er udenlandske statsobligationer overvægtet på
bekostning af danske obligationer, hvilket år til dato
trækker afkastet marginalt ned.
Vi er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer på den lange bane, men neutralt vægtet i
aktier og kreditobligationer på taktisk niveau.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

22,3%

25,0%

-2,7%

Kreditobligationer

19,7%

20,0%

-0,3%

Aktier

55,1%

55,0%

0,1%

2,9%

0,0%

2,9%

Kontant

PFA INVEST BALANCE C
Performance

Marts

2017

Porteføljeafkast

0,6%

4,3%

Benchmark

0,3%

3,9%

Merafkast, %-point

0,3%

0,4%

Det samlede porteføljeafkast var positivt i marts med
0,6%. Afkastet endte 0,3%-point højere end
benchmark. År til dato er afkastet på 4,3%, 0,4%point mere end benchmark.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier og negative på obligationer på grund af
stigende renter i Europa.
Marts bød på pæne nøgletal og positive vækstsignaler
fra de store regioner. Specielt er Europa på vej op i
gear. Den amerikanske centralbank har som ventet
hævet renten medio marts, og samtidig indikerede de,
at der i den kommende periode vil være lavere
stigninger end nogle i markedet havde frygtet.
Renterne steg pænt op til mødet for derefter at falde.
Kombinationen af at renterne ikke ser ud til at stige
så meget som frygtet og Trumps manglende evne til
at levere på sine valgløfter tog umiddelbart noget af
optimismen ud af markedet, men sidst i marts vendte
markedet igen positivt. USD er faldet i marts men
indhentede noget af det tabte sidst i marts.
Dollarfaldet bidrager til at europæiske aktiver generelt
outperformer amerikanske målt i DKK.
Samlet set ser vi en sjælden periode med økonomisk
vækst i de ledende regioner, målt på vækst i
fremstillingsvirksomheder og erhvervstillid, som giver
muligheden for at investeringslysten vender tilbage til
virksomhederne. Til at stimulere økonomien er både
Japan, Kina, Europa og forventeligt USA ved at
introducere finanspolitiske tiltag, der kommer,
samtidig med at pengepolitikken fortsat er lempelig.
Den politiske usikkerhed er fortsat høj, specielt
omkring Trumps politik og europæiske valg i 2017.
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Kina fortsætter med at skubbe problemerne foran sig
og udgør på sigt en betydelig risiko for global vækst.
Skattelempelser og ekspansiv finanspolitik kan være
gunstigt for væksten og aktiemarkedet på den korte
bane, men på sigt vil der komme en regning, der skal
betales, og da arbejdsløsheden i USA er meget lav,
kan det føre til inflationspres.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer udgjorde pr.
ultimo marts 2017 11,2% og gav et afkast på -0,2%.
År til dato har de givet 0,3% svarende til benchmark.
Renten på traditionelle statsobligationer steg med
cirka 0,1%-point i marts. Obligationer med en løbetid
på mellem fire og ti år blev værst ramt. Igen klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
1,3% og gav et afkast på -0,4% i marts og -0,7% år til
dato. Statsobligationer fra de største kernelande i EU
performede stort set ens. I alt udgør danske og
udenlandske stats- og realkreditobligationer 12,5%,
svarende til undervægt af traditionelle obligationer på
2,5%.
Kreditobligationer udgjorde 10,6% ved udgangen af
marts, svarende til en overvægt på 0,6%.
Kreditobligationers afkast blev samlet på 0,1% i marts
og 2,5% år til dato, 0,8%-point mere end benchmark.
Både renter og kreditspænd sluttede næsten
uændrede. Det negative afkast var drevet af
dollarsvækkelsen.
Investeringen
i
PFA
Invest
kreditobligationer havde en pæn positiv performance
år til dato.
For High Yield var den negative performance styret af
udvidelse af kreditspændet med 20bp samt en
stigning i antallet af nyudstedelser over måneden,
samtidig med at investorer trak penge ud af
aktivklassen.
Obligationer
med
den
laveste
kreditkvalitet klarede sig dårligst givet den højere
markedsbeta.

Aktier
I porteføljen var det særligt europæiske aktier og
danske aktier, der havde en god måned sammenlignet
med amerikanske aktier. De relativt dyrt prissatte
amerikanske aktier ser ud til efter en lang periode
med stærkt momentum at have tabt ’pusten’ lidti
forhold til Europa og Emerging Markets.

politisk risiko – især i Frankrig og vice versa i USA,
hvor usikkerhed om Trumps evne til at levere på sine
valgløfter har skabt en positiv aktietrend i Eurozonen.
Et outflow fra US-aktiver ser ud til at resultere i et
inflow i europæiske, der især i marts har været
gunstigt. USD er faldet i marts, men indhentede noget
af det tabte sidst i marts. Dollarfaldet bidrager til, at
europæiske
aktiver
generelt
outperformer
amerikanske målt i DKK.
Aktier udgjorde 75,4% af porteføljen ultimo marts og
gav et afkast på 0,8% og 5,6% år til dato. Benchmark
gav 0,5% i marts og 4,9% år til dato. Danske (3,7%)
og europæiske aktier (3,4%) har outperformet globale
aktier (0,5%) i marts, hvilket var positivt for
performance. Globale aktier bidrog med 0,2%, som
var 0,2%-point mindre end benchmark. PFA Invest
USA Stabile Aktier gav -0,4%. Emerging market aktier
har ligeledes outperformet globale aktier. Den positive
performance på hele aktieporteføljen 0,7% år til dato
skyldes således overvægt af europæiske, danske og
emerging markets aktier. Den globale aktieafdeling
PFA Invest Globale aktier har tabt 0,4%-point i forhold
til benchmark i marts, men er 0,4%-point foran år til
dato.

Allokering
Europæiske og danske aktier er fortsat overvægtet i
porteføljen, hvilket var positivt for performance i
marts og år til dato. Emerging market aktier har
ligeledes performet pænt i forhold til benchmark.
Aktier trækker det samlede afkast op år til dato.
Kreditobligationer er holdt neutralt, men indenfor
investment grade er der en overvægt af amerikanske
investmentgrade
obligationer
(som
ikke
er
valutaafdækket),
som
har
underperformet
europæiskeinvestment grade obligationer, målt i DKK.
Kreditobligationer gav en lille positiv performance i
marts og har performet år til dato. På obligationssiden
er udenlandske statsobligationer overvægtet på
bekostning af danske obligationer, hvilket år til dato
trækker afkastet marginalt ned.
Vi er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer på den lange bane, men neutralt vægtet i
aktier og kreditobligationer på taktisk niveau.

Positive økonomiske nøgletal fra Europa og reduceret
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Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

12,5%

15,0%

-2,5%

Kreditobligationer

10,6%

10,0%

0,6%

Aktier

75,4%

75,0%

0,4%

1,5%

0,0%

1,5%

Kontant

PFA INVEST MELLEMLANGE OBLIGATIONER
(etableret 30.03.2016)
Afkastet i marts blev på -0,1%, hvilket er på niveau
med benchmark.
Marts måned var præget af pæne renteudsving, som
blandt andet kan henføres til udmeldinger fra ECB,
inflationsforventninger, udprisning af Le Pen-risiko og
mindre optimisme til Trump-effekten.
Samlet set endte renterne på et højere niveau.
Efterspørgslen efter dansk realkredit har været intakt
og udbudsmængden af traditionelle konverterbare
obligationer begrænset, hvilket har bevirket, at
spændet målt i forhold til swaps er kørt yderligere ind.
Realkreditobligationer klarede sig også bedre end
statsobligationer med samme rentefølsomhed.
Porteføljen har været undervægtet renterisiko.

PFA INVEST UDENLANDSKE STATSOBLIGATIONER
(etableret 21.10.2016)
Afkastet for marts endte på -0,4%, hvilket er på
niveau med benchmark. År til dato er afkastet for
porteføljen således -0,5%.
Marts måned var præget af pæne renteudsving, som
blandt andet kan henføres til udmeldinger fra ECB,
inflationsforventninger,
svingende
prisning
af
usikkerheden, som præsidentvalget i Frankrig kan
medføre for EU, og i løbet af måneden en aftagende
optimisme til Trump.
I europæiske statsobligationer har rentespænd mellem
tyske obligationer og såvel semi-core som periferi - og
i særdeleshed franske obligationer - været særdeles
volatile og generelt stigende som følge af
usikkerheden forbundet med en potentiel valgsejr til
Marine Le Pen.
I marts hævede den amerikanske centralbank, Fed,
renten til 1,00%. Det er den tredje renteforhøjelse
siden Fed begyndte at hæve renten i december 2015.
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Renteforhøjelsen var ventet, men Fed kommunikerede
samtidig, at et flertal af beslutningskomiteens
medlemmer
fastholdt
vækstog
inflationsforventningerne, hvilket de ser foreneligt
med samlet tre renteforhøjelser i år.

PFA INVEST KREDITOBLIGATIONER
Marts gav et mere behersket afkast end februar, hvor
markedet oplevede foreløbig konsolidering. Afkastet
på afdelingen var 0,1% hvilket er 0,3%-point bedre
end benchmark.
Der kom en mindre spredning i måneden hvor især
amerikanske high yield obligationer oplevede lidt
frasalg og deraf følgende spændudvidelse på 20 bp.
Investment grade obligationer oplevede en meget lille
spændudvidelse, hvilket dog dækker over en divergens
mellem Europa og USA, hvor sidstnævnte oplevede en
mindre spændudvidelse på 3 bp. Emerging Markets
fortsatte den stærke trend og oplevede en mindre
indsnævring
af
kreditspændet.
De
ledende
amerikanske renter steg betydeligt op imod midten af
måneden, men sluttede stort set uændret, hvorfor
renteafkastet herfra er et svagt negativt bidrag. De
ledende tyske renter steg med de amerikanske men
faldt ikke i samme omfang igen, og sluttede derfor
måneden med stigninger på omkring 12 bp. målt på
den 10-årige rente. Ser man på de enkelte
aktivklassers afkast i marts, så har investment grade
obligationer
givet
-0,3%,
emerging
markets
obligationer 0,2% og high yield obligationer -0,4%.
Alle afkast er målt som afdækket tilbage til danske
kroner.
Investment grade havde en ret stabil måned, hvor
både
renter
og
kreditspænd
var
stabile.
Sektormæssigt var det især banksektoren, som havde
en positiv måned, mens energisektoren led under et
mærkbart fald i olieprisen. I øjeblikket er det mest
fordelagtigt for virksomhederne at udstede i USD
fremfor EUR, hvilket har understøttet markedet i
Europa. Den Europæiske Centralbank opkøber også
stadig virksomhedsobligationer i Europa, men i april vil
programmet blive reduceret, hvilket potentielt kan
give udsving i markedet. I USA understøttes markedet
fortsat af forventede skattelettelser og deregulering.
High yield så en udvidelse af kreditspændet i løbet af
måneden. Antallet af nyudstedelser steg markant over
måneden, samtidig med at investorer trak penge ud
af aktivklassen, hvilket resulterede i et lidt svagt
marked med faldende kurser. Trumps mislykkede
forsøg på at ændre Obamacare, på trods af flertal i
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Kongressen, skaber usikkerhed omkring vedtagelse af
fremtidige finanspolitiske tiltag samt ændring af
selskabsskattesatsen, hvilket markedet ikke bryder sig
om. Et markant fald i oliprisen gjorde Energi til den
sektor, der klarede sig dårligst, Transport klarede sig
derimod
bedst
med
udsigten
til
faldende
brændstofpriser.
Emerging market økonomierne har generelt klaret sig
godt i årets første kvartal. I Kina viser nøgletallene, at
økonomien har fået en robust start på året, og
myndighederne virker fast besluttet på at sikre, at
væksten forbliver stabil frem mod den vigtige
partikongres i efteråret, hvor præsident Xi Jinping
ønsker at blive genvalgt for en ny femårsperiode.
Kombineret med højere vækstindikatorer i de vestlige
lande og stigende råvarepriser har dette skabt
positive forventninger til Emerging Markets. Det
generelle vækstbillede i Emerging Markets er dog
fortsat skrøbeligt og den forventede vækst er lav. På
grund
af
den
nuværende
prissætning
af
kreditobligationerne holder vi generelt en mere
defensiv strategi.

PFA INVEST DANSKE AKTIER
Afkastet for afdeling Danske Aktier blev i marts 3,7%,
svarende til benchmark. År til dato er afkastet 8,6%,
mod 8,0% for benchmark.
Mens de globale aktiemarkeder havde en lille
fremgang på 0,5% i marts, så oplevede de danske
aktier en stigning på 3,7%. For første kvartal som
helhed bringer det afkast på danske aktier op på 8%,
mens de globale aktiemarkeder har givet 5,6%.
Der var begrænset nyt fra regnskaber i marts, men
alligevel var der relativt store udsving på enkelte
aktier.
Coloplast steg over 10% i marts på opløftende
kommentarer fra selskabets direktør om væksten i
blandt andet USA, samt at lanceringen af deres nye
stomiprodukt Sensura Mio går bedre end ventet.
Simcorp og FLS steg henholdsvis 9% og 10%. Simcorp
kom med et godt regnskab i slutningen af februar
med stærk salgsvækst i blandt andet USA, hvor
selskabet kun har 5% markedsandel. Det amerikanske
marked bliver særdeles vigtigt for Simcorp i de
kommende år. Globalt set har Simcorp en
markedsandel
på
15%
blandt
de
store
kapitalforvaltere, som er deres kunder.
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FLS steg på baggrund af en forventning om, at
bunden i markedet for udstyr til mineindustrien er bag
os. Herudover har FLS fået en del ordrer i cement.
Blandt de store aktier faldt Pandora med 2%. Det er
fortsat faldet i antallet af besøgende i indkøbscentre i
USA, der bekymrer markedet.
De største bidragsydere til årets performance har
været Københavns Lufthavne (undervægt), Vestas
(overvægt) samt Bavarian (overvægt), mens Pandora
(overvægt), William Demant (undervægt) og Danske
Bank (undervægt) bidrog negativt.

PFA INVEST GLOBALE AKTIER
Afdeling Globale Aktier gav i marts et afkast på 0,0%,
hvilket er 0,4%-point lavere end for porteføljens
benchmark, MSCI World (DKK). For året har
porteføljen leveret et afkast på 5,3% mod 4,9% for
benchmark.
De globale aktiemarkeder var i marts præget af politik.
Aktiemarkedet udviklede sig fladt i USA på baggrund
af en øget usikkerhed omkring Trumps muligheder for
at kunne stimulere den amerikanske økonomi gennem
dels
infrastrukturinvesteringer
og
dels
en
skattereform. Omvendt steg de europæiske markeder
med 3,4%, som følge af mindsket usikkerhed omkring
det franske valg samt positive nøgletal.
Gennem måneden har særligt de amerikanske
retailselskaber været under stort pres som følge af
stigende handel over internettet og dermed færre
besøg i de amerikanske storcentre. Dette har været
gunstigt for porteføljens investeringer i Amazon og
Ebay, men også sat Pandora-aktien under massivt
pres. Dette på trods af Pandoras vertikale integration
som produktionsselskab med salg både gennem
butikker og over nettet. Samtidig udgør USA kun 25%
af Pandoras salg.
Porteføljens afkast blev desuden påvirket negativt af
særligt Ally Financial, der er USA’s største dedikerede
bilfinansieringsselskab. Efter en flot kursstigning i
januar ovenpå et stærkt regnskab for 2016, har
faldende brugtvognspriser i USA betydet en forøget
bekymring
omkring
selskabets
portefølje
af
leasingbilen. Selskabet har finansieret en betydelig
portefølje af leasingbiler, der skal sælges i
brugtvognsmarkedet efter leasingsperiodens ophør.
Det er denne forventede salgspris, der nu i markedet
sættes spørgsmålstegn ved, og rentabiliteten på disse
leasingkontrakter er også klart under pres.
Leasingporteføljen udgør dog under 10% af
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selskabets balance, og de pressede kontrakter
stammer fra mere optimistiske tider i 2014 og 2015.
Ally Financial handler til en pris indre værdi på langt
under 1 og vi ser fortsat en stærk investeringscase i
Ally.
Største positive bidragsydere i marts har været Philips,
ING og Roche, mens Ally Financial, Synchrony Financial
og Newell Brands bidrog negativt.

PFA INVEST HØJT UDBYTTE AKTIER
For marts måned har porteføljen givet et afkast på
2,5%, svarende til en underperformance på 0,9%point i forhold til afkastet for MSCI Europa (DKK) og
for hele året et afkast på 5,6% sammenlignet med
benchmark afkastet på 6,0%.
Marts måneds positive absolutte afkast var drevet af
rentestigning og måske fraværet af dårlige nyheder på
den politiske front. Den mest positive kursudvikling så
vi i en del af de konjunkturfølsomme sektorer Cyklisk
Forbrug, Industri, IT og Finans, men der var også
undtagelser som eksempelvis Materials- og Energisektorerne, der begge underperformede. Der har i
marts ikke været de store direkte allokeringsbidrag fra
sektoreksponeringen, om end dette til en vis grad
indirekte har været tilfældet i Finans, hvor porteføljen
primært taber på undervægten af sydeuropæiske
banker.
De største positive bidrag til performance kom fra
eksponeringen til Materials, hvor BASF og CRH bidrog
positivt. De største negative bidrag kom på
sektorniveau fra Finans og Cyklisk Forbrug. Cyklisk
Forbrug er især drevet af vores overvægt i WPP, der
kom med deres regnskab i marts, som stort set levede
op til markedets forventninger. Til gengæld ændrede
selskabet forventningerne til 2017 på baggrund af en
forsigtig start på året, hvilket medførte kursfald på
helt op til 10% i løbet af måneden. Vi mener, at
kursfaldet er en overreaktion, da en del af
forklaringen var kendt i forvejen (tabet af VW og AT&T
som kunder i 2016) og vi tror selskabet guider
forsigtigt for 2017.
Der er ikke ændret nævneværdigt på strukturen i
porteføljen i løbet af marts måned. Fokus er fortsat
på stabile cashflow, dividender og kvalitet, hvilket
også afspejles i sektoreksponeringen.
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PFA INVEST EUROPA VALUE AKTIER
Porteføljen har i marts givet et afkast på 2,6%, mod
benchmarks 3,4%. For året er afkastet 4,8% mod
benchmarks 6,0%.
De internationale aktiemarkeder endte med et lille
plus i marts, mens Europa fortsatte med at gøre det
bedre med et afkast på over 3%. Stort set siden
finanskrisen har indtjeningsforventningerne i USA
været bedre end i Europa og derfor har amerikanske
aktier klaret sig rigtig godt sammenlignet med Europa.
I 2017 ser det ud til at vende, således at vi nu ser
stigende indtjening i Europa i forhold til de
amerikanske virksomheder.
Nogle af de sektorer og aktier, der havde klaret sig
mindre godt i forbindelse med præsidentvalget i USA,
kom lidt op igen. Således var forsyningsselskaber den
bedste sektor med 5,4% i marts. Samtidig så man, at
bankerne fortsatte deres stigning fra tidligere med en
stigning på 5,2%. En forventning om stigende renter
vil være godt for bankernes indtjening. Der er
estimater på, at 1% stigning i renten vil give et løft i
indtjeningen på 20-40%, afhængig af hvilken bank
man kigger på. I porteføljen ligger på BNP og Societe
Generale som begge steg næsten 14% i marts måned.
Hvis man ser på investeringsstile var selskaber med
høj kvalitet blandt de bedste. Det kan være selskaber
med højere forrentning af egenkapitalen end resten
af markedet. Det passer godt med en delvis
reversering af de ting, der underperformede efter det
amerikanske præsidentvalg.
Porteføljens fokus er fortsat på frasortering af dårlige
selskaber som er billigere end markedet.
De største positive bidrag til afkastet for kvartalet
kom fra Societe Generale (bank), Novartis (sundhed)
og 3i Group (finans), mens de negative bidrag kom fra
Marine Harvest (fiskeopdræt), BT Group (tele) og
Banco Santander (Bank).

PFA INVEST USA STABILE AKTIER
(etableret 21.10.2016)
Amerikanske vækstindikatorer har i årets første
kvartal sendt et meget stærkt signal om stigende
aktivitet på tværs af produktions-, servicesektorerne
og blandt forbrugerne. Den stigende trend har været
en vigtig faktor for aktiemarkederne, men flere
indikatorer ligger nu på så høje niveauer, at de
normalt begynder at bøje af, hvilket kan dæmpe
medvinden for aktier. I marts hævede den
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amerikanske centralbank renten til 1%. Det er den
tredje renteforhøjelse siden Fed begyndte at hæve
renten i december 2015. Renteforhøjelsen var ventet,
men Fed kommunikerede samtidig, at et flertal af
beslutningskomiteens medlemmer fastholdt vækst- og
inflationsforventningerne, hvilket de ser foreneligt
med samlet tre renteforhøjelser i år. Det signalerede
en mere lempelig pengepolitik fremadrettet end
markedet havde forventet og førte til lavere renter og
stigende aktiekurser.
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i marts et absolut
afkast målt i danske kroner på -0,2%, hvilket var
0,3%-point bedre end markedet. Specielt efter det
amerikanske valg har fokus i markedet været på
skiftet fra penge- til finanspolitiske tiltag med heraf
følgende udsigt til stigende inflation og renter. Dette
har betydet, at cykliske selskaber har outperformet
mere defensive selskaber, der ikke i samme grad er
gearet til øget økonomisk momentum. I marts måned
tabte markedet dog noget af pusten, primært drevet
af republikanernes manglende evne til at blive enige
om at erstatte sundhedsreformen Obamacare. Dette
betød, at den overordnede tiltro i markedet til Trumps

reformvenlige politik, med blandt andet skattelettelser
og øgede infrastrukturinvesteringer, blev reduceret og
volatiliteten tog til. Den øgede volatilitet betød, at
investorerne søgte tilflugt i mere defensive selskaber,
hvilket er den primære årsag til afdelingens
merperformance i marts måned.
Der har i måneden ikke været de store
selskabsspecifikke nyheder, da regnskabssæsonen
først for alvor starter op igen i april måned. På
selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for marts fra Zimmer, Philip Morris
og Microsoft mens Amazon, Facebook og Bank of
America var de største negative bidragsydere.
Der er i måneden ikke foretaget nogen væsentlige
ændringer i afdelingens allokering, og det er fortsat
vurderingen, at aktierne i afdelingen er attraktivt
prissat, såvel absolut som relativt. Ultimo marts er
afdelingen fortsat betydeligt overvægtet selskaber,
der historisk har udvist en stabil værdiskabelse, og
som fremadrettet vurderes at have en højere
visibilitet på indtjeningen.

.
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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
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2100 København
+45 39 17 50 00
pfaassetmanagement.dk
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