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Markedskommentar
Opsvinget bider sig fast
Den globale økonomi befinder sig fortsat i et opsving som
er bredt baseret på tværs af geografiske regioner.
Konjunkturindikatorer har generelt tegnet et positivt billede
af økonomien og når der har været overraskelser i de
økonomiske nøgletal har de overvejende været positive.
Stigende oliepriser og faldende arbejdsløshed har endnu
ikke ført til inflationspres, og inflationen ventes kun at
stige meget langsomt over de kommende år. Høj aktivitet,
svage lønstigninger og fortsat lave renter har løftet
virksomhedernes indtjening og understøttet stigende
aktiekurser i flere regioner. I USA har flere aktieindeks sat
nye rekorder i november, mens europæiske aktieindeks er
faldet, bl.a. som følge af en styrkelse af euroen. På
obligationsmarkedet har udviklingen været moderat med
fortsat lave renter som følge af lav inflation.
USA overrasker positivt
I USA har nyhedsstrømmen fra de økonomiske nøgletal
overrasket positivt og peger på, at de seneste to
kvartalers BNP-vækst på lidt over 3% er fortsat ind i fjerde
kvartal. Arbejdsmarkedet er stadig yderst robust med
stigende beskæftigelse og en arbejdsløshed på kun 4,1%,
hvilket er den laveste niveau i 17 år. Samtidig oplever
flere amerikanere, at deres formue øges som følge af
stigende boligpriser og aktiekurser, hvilket smitter af på
deres syn på økonomien, og forbrugertilliden steg i
november til det højeste niveau i 17 år. Der er også
udbredt optimisme blandt fremstillingsvirksomhederne,
hvor den toneangivende ISM-konjunkturindikator i
november landede på 58,2, hvilket ligger blandt de
højeste målinger siden 1991.
Eurozonen forlænger positiv nyhedsstrøm
I Eurozonen har det økonomiske opsving bidt sig
yderligere fast, med yderligere fremgang i konjunktur-
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indikatorerne på tværs af de store lande. I Tyskland er
den toneangivende tillidsindikator på det højeste niveau
siden målingen begyndte i 1991 og i Frankrig steg en
tilsvarende indikator ligeledes til det højeste niveau siden
2007. Selvom analytikerne har opjusteret deres skøn
formåede nøgletallene stadig at overraske positivt for 14.
måned i træk.
Fortsat robust vækst
Vi anser det for mest sandsynligt at den globale økonomi
vil fortsætte de pæne takter og vokse med 3,1% til 3,8% i
2018. Væksten forbliver bredt baseret, med robust vækst i
USA, Europa, Asien og Latinamerika, og der er plads til
en mindre, men aftagende vækst i Kina. Fremgangen i
økonomierne vil være tilstrækkelig robust til at der fortsat
skabes nye jobs og arbejdsmarkederne strammer
yderligere til. Vi forventer dog at lønpresset forbliver
moderat, ligesom at virksomhederne fortsat vil være udsat
for skarp konkurrence på stadig mere globaliserede
markeder. Det betyder at inflationen ventes at forblive
moderat. Den amerikanske centralbank forventes at hæve
renten 2 – 4 gange i løbet af 2018, mens den europæiske
centralbank hen imod slutningen af året forventes at
stoppe deres opkøb af obligationer. Obligationer får det
dermed svært, da kurserne gradvist ventes at falde, og de
nuværende lave renter kun giver begrænsede løbende
renteindtægter. Erhvervsobligationer har også udsigt til
svage afkast da renten er meget lav i forhold til
statsobligationer. Aktier ventes at generere de højeste
afkast.
Risiko og muligheder
I lyset af ovenstående ser vi positivt på den økonomiske
udvikling og beholder vores overvægt på aktier og
undervægt på obligationer.
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Afkastoversigt 2017 - PFA Invest
Seneste
måned

2017

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

-0,2%

0,6%

N/A

N/A

N/A

0,6%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

-0,6%

3,4%

5,2%

7,1%

12,4%

30,9%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

-0,6%

0,1%

N/A

N/A

N/A

0,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

-1,0%

5,8%

5,4%

10,3%

15,4%

61,2%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-1,3%

6,4%

4,9%

-0,9%

N/A

10,6%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier

-1,4%

7,5%

5,4%

17,7%

18,5%

98,8%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,2%

1,2%

1,4%

N/A

N/A

2,6%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-0,3%

5,6%

8,1%

7,8%

19,4%

44,9%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,0%

0,1%

-3,0%

N/A

N/A

-2,9%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

-5,6%

12,9%

4,0%

36,4%

17,9%

159,5%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-1,6%

8,1%

-0,6%

11,4%

8,2%

55,1%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-2,2%

10,0%

3,0%

14,1%

-0,9%

28,2%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

0,5%

3,3%

5,9%

N/A

N/A

9,3%

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.
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Afkastkommentarer
PFA Invest Balance AA
Performance
Afdeling
Benchmark
Merafkast, %-point

November

2017

-0,2%

0,6%

0,0%

0,9%

-0,3%

-0,3%

Vi oplever fortsat en global økonomi med synkront
opsving i alle regioner. Konjunkturindikatorerne viser et
positivt billede af økonomien, og når vi ser overraskelser
i de økonomiske nøgletal, er de overvejende positive.
Det er vigtigt for risikofyldte aktiver, at samtidig med at
det går godt i økonomien, og arbejdsløsheden er meget
lav, så ser vi ikke tegn på en overophedning med
stigende inflation til følge. Den lave inflation gør, at
centralbankerne fortsat kan føre en lempelig
pengepolitik, og at de ikke er nødsaget til at hæve
renterne markant, hvilket resulterer i dæmpet vækst.
Dette scenarie tegner positivt for udviklingen i risikofyldte
aktiver som aktier. Mod det positive scenarie taler, at
aktier fra regioner som USA er blevet dyrt prisfastsat set i
en historisk sammenhæng. Den høje prisfastsættelse er
hidtil understøttet af gode tal for indtjeningen i
virksomhederne, hvilket fremover også vil være en
forudsætning for fortsat stigende aktiekurser. Vi har dog
set, at der hvor prisfastsættelsen er høj, er der samtidig
gode underliggende nøgletal, der retfærdiggør dette.
November bød på nye rekorder på de amerikanske
aktieindeks, faldende USD og en stort set uændret rente.
Europæiske aktier gav lavere afkast end de amerikanske
aktier og faldt lidt tilbage.

Udenlandske obligationer gav et afkast på 0% i
november og -0,7% i 2017.

Kreditobligationer
Samlet set gav placeringen i kreditobligationer et afkast
på -0,3% i november, hvilket var på niveau med
benchmark. Generelt var november negativ for
kreditobligationer udstedt i USD på tværs af
ratingklasser. Betingelserne er generelt positive for
kreditobligationer, der normalt performer godt i et
vækstbillede som det nuværende. Men vi ser et par
faresignaler forude, i form af mindsket sikkerhedsnet fra
centralbankerne og det faktum, at kreditobligationer
allerede er prisfastsat efter, at de befinder sig i det
optimale scenario. Det kan næsten ikke blive mere
positivt, hvilket betyder, at der er god plads til skuffelser.
Kreditobligationer tilbyder fortsat en højere rente end
statsobligationer, og det merafkast er fortsat attraktivt at
gå efter. I 2017 har kreditobligationer givet et afkast på
0,6%.

Aktier
Aktier gav samlet et afkast på -1,6% i november, hvilket
er 1,4%-point mindre end benchmark. Det er både den
regionale allokering med overvægt til Europa og
performance i de enkelte afdelinger, der trækker ned i
november. Danske aktier er bundskraberen med et
afkast på -5,6%, mens europæiske aktier gav et afkast
på -2,2% og Emerging Markets aktier gav et afkast på
-1,3%. De daglige udsving er fortsat på et meget lavt
niveau, og vi har ikke oplevet markante fald i november.

Performance
Afdelingen endte november med et afkast på -0,2%,
hvilket var 0,3%-point mindre end benchmark. I 2017 er
afkastet 0,6%, hvilket er 0,3%-point mindre end
benchmark.

Obligationer
Placeringen i obligationer gav positive afkast i november.
Realkreditobligationer gav et højere afkast end
statsobligationer. År til dato har realkreditobligationer
givet højere afkast end statsobligationer, hvilket har
været positivt for afdelingen, da afdelingen har været
overvægtet i realkreditobligationer. Danske obligationer
gav et afkast på 0,2% i november og 0,8% i 2017.
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Allokering
Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier på
1,7%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Afdelingens aktieandel har på baggrund af
både aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko
end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. USD er overvægtet en anelse i
afdelingen pga. allokering til amerikanske investment
grade obligationer. Kreditobligationer er neutralt
allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end
benchmark med en overvægt i Europa. Danske
obligationer er undervægtet.
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Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

11,7%

10,0%

1,7%

Kreditobligationer

29,4%

30,0%

-0,6%

Obligationer

58,1%

60,0%

-1,9%

Kontant

0,8%

0,0%

0,8%

Realkreditobligationer gav et højere afkast end
statsobligationer. År til dato har realkreditobligationer
givet højere afkast end statsobligationer, hvilket har
været positivt for afdelingen, da afdelingen har været
overvægtet i realkreditobligationer. Danske obligationer
gav et afkast på 0,3% i november og 1,7% i 2017.
Udenlandske obligationer gav et afkast på 0% i
november og -0,1% i 2017.

PFA Invest Balance A
Performance
Afdeling
Benchmark
Merafkast, %-point

November

2017

-0,6%

3,4%

0,0%

3,8%

-0,6%

-0,5%

Vi oplever fortsat en global økonomi med synkront
opsving i alle regioner. Konjunkturindikatorerne viser et
positivt billede af økonomien, og når vi ser overraskelser
i de økonomiske nøgletal, er de overvejende positive.
Det er vigtigt for risikofyldte aktiver, at samtidig med at
det går godt i økonomien, og arbejdsløsheden er meget
lav, så ser vi ikke tegn på en overophedning med
stigende inflation til følge. Den lave inflation gør, at
centralbankerne fortsat kan føre en lempelig
pengepolitik, og at de ikke er nødsaget til at hæve
renterne markant, hvilket resulterer i dæmpet vækst.
Dette scenarie tegner positivt for udviklingen i risikofyldte
aktiver som aktier. Mod det positive scenarie taler, at
aktier fra regioner som USA er blevet dyrt prisfastsat set i
en historisk sammenhæng. Den høje prisfastsættelse er
hidtil understøttet af gode tal for indtjeningen i
virksomhederne, hvilket fremover også vil være en
forudsætning for fortsat stigende aktiekurser. Vi har dog
set, at der hvor prisfastsættelsen er høj, er der samtidig
gode underliggende nøgletal, der retfærdiggør dette.
November bød på nye rekorder på de amerikanske
aktieindeks, faldende USD og en stort set uændret rente.
Europæiske aktier gav lavere afkast end de amerikanske
aktier og faldt lidt tilbage.

Kreditobligationer
Samlet set gav placeringen i kreditobligationer et negativt
afkast på -0,5% i november, hvilket var på niveau med
benchmark. Generelt var november negativ for
kreditobligationer udstedt i USD på tværs af
ratingklasser. Betingelserne er generelt positive for
kreditobligationer, der normalt performer godt i et
vækstbillede som det nuværende. Men vi ser et par
faresignaler forude, i form af mindsket sikkerhedsnet fra
centralbankerne og det faktum, at kreditobligationer
allerede er prisfastsat efter, at de befinder sig i det
optimale scenario. Det kan næsten ikke blive mere
positivt, hvilket betyder, at der er god plads til skuffelser.
Kreditobligationer tilbyder fortsat en højere rente end
statsobligationer, og det merafkast er fortsat attraktivt at
gå efter. I 2017 har kreditobligationer givet et afkast på
3,0%.

Aktier
Aktier gav et afkast på -1,7% i november, hvilket er
1,6%-point mindre end benchmark. Det er både den
regionale allokering med overvægt til Europa og
performance i de enkelte afdelinger, der trækker ned i
november. Danske aktier er bundskraberen med et
afkast på -5,6%, mens europæiske aktier gav et afkast
på -2,2% og Emerging Markets aktier gav et afkast på
-2,3%. De daglige udsving er fortsat på et meget lavt
niveau, og vi har ikke oplevet markante fald i november.

Allokering
Performance
Afdelingen endte november med et afkast på -0,6%,
hvilket var 0,6%-point mindre end benchmark. År til dato
blev afkastet 3,4%, hvilket er 0,5%-point mindre end
benchmark.

Obligationer

Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier på
1,7%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Afdelingens aktieandel har på baggrund af
både aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko
end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer og USD er overvægtet en anelse i
afdelingen på grund af investeringen i amerikanske
investmentgrade obligationer. Kreditobligationer er

Placeringen i obligationer gav positive afkast i november.
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neutralt allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere
sikkert end benchmark med en overvægt i Europa.
Danske obligationer er undervægtet.

benchmark.

Obligationer

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

26,7%

25,0%

1,7%

Kreditobligationer

34,7%

35,0%

-0,3%

Obligationer

37,9%

40,0%

-2,1%

Kontant

0,7%

0,0%

0,7%

Placeringen i obligationer gav positive afkast i november.
Realkreditobligationer gav et højere afkast end
statsobligationer. År til dato har realkreditobligationer
givet højere afkast end statsobligationer, hvilket har
været positivt for afdelingen, da afdelingen har været
overvægtet i realkreditobligationer. Danske obligationer
gav et afkast på 0,2% i november og 1,4% i 2017.
Udenlandske obligationer gav et afkast på 0% i
november og -0,1% i 2017.

PFA Invest Balance B
November

2017

Kreditobligationer

Afdeling

-1,0%

5,8%

Benchmark

-0,1%

5,2%

Merafkast, %-point

-0,9%

0,6%

Samlet set gav placeringen i kreditobligationer et afkast
på -0,3% i november, hvilket var på niveau med
benchmark. Generelt var november negativ for
kreditobligationer udstedt i USD på tværs af
ratingklasser. Betingelserne er generelt positive for
kreditobligationer, der normalt performer godt i et
vækstbillede som det nuværende. Men vi ser et par
faresignaler forude, i form af mindsket sikkerhedsnet fra
centralbankerne og det faktum, at kreditobligationer
allerede er prisfastsat efter, at de befinder sig i det
optimale scenario. Det kan næsten ikke blive mere
positivt, hvilket betyder, at der er god plads til skuffelser.
Kreditobligationer tilbyder fortsat en højere rente end
statsobligationer, og det merafkast er fortsat attraktivt at
gå efter. I 2017 har kreditobligationer givet et afkast på
5,1%.

Performance

Vi oplever fortsat en global økonomi med synkront
opsving i alle regioner. Konjunkturindikatorerne viser et
positivt billede af økonomien, og når vi ser overraskelser
i de økonomiske nøgletal, er de overvejende positive.
Det er vigtigt for risikofyldte aktiver, at samtidig med at
det går godt i økonomien, og arbejdsløsheden er meget
lav, så ser vi ikke tegn på en overophedning med
stigende inflation til følge. Den lave inflation gør, at
centralbankerne fortsat kan føre en lempelig
pengepolitik, og at de ikke er nødsaget til at hæve
renterne markant, hvilket resulterer i dæmpet vækst.
Dette scenarie tegner positivt for udviklingen i risikofyldte
aktiver som aktier. Mod det positive scenarie taler, at
aktier fra regioner som USA er blevet dyrt prisfastsat set i
en historisk sammenhæng. Den høje prisfastsættelse er
hidtil understøttet af gode tal for indtjeningen i
virksomhederne, hvilket fremover også vil være en
forudsætning for fortsat stigende aktiekurser. Vi har dog
set, at der hvor prisfastsættelsen er høj, er der samtidig
gode underliggende nøgletal, der retfærdiggør dette.
November bød på nye rekorder på de amerikanske
aktieindeks, faldende USD og en stort set uændret rente.
Europæiske aktier gav lavere afkast end de amerikanske
aktier og faldt lidt tilbage.

Aktier
Aktier gav et afkast på -1,6% i november, hvilket er
1,4%-point mindre end benchmark. Det er både den
regionale allokering med overvægt til Europa og
performance i de enkelte afdelinger, der trækker ned i
november. Danske aktier er bundskraberen med et
afkast på -5,6%, mens europæiske aktier gav et negativt
afkast på -2,2% og Emerging Markets aktier gav et afkast
på -2,2%. De daglige udsving er fortsat på et meget lavt
niveau, og vi har ikke oplevet markante fald i november.

Allokering
Performance
Afdelingen endte november med et afkast på -1%, hvilket
var 0,9%-point mindre end benchmark. År til dato blev
afkastet 5,8%, hvilket er 0,6%-point mere end
SIDE 6 | PFA INVEST |

Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier på
1,9%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Afdelingens aktieandel har på baggrund af
både aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko
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end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. USD var undervægtet i afdelingen.
Kreditobligationer var neutralt allokeret. Danske
obligationer var undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

56,9%

55,0%

1,9%

Kreditobligationer

19,8%

20,0%

-0,2%

Obligationer

22,7%

25,0%

-2,3%

0,6%

0,0%

0,6%

Kontant

hvilket var 1,2%-point mindre end benchmark. I 2017
blev afkastet 6,4%, hvilket er 0,5%-point mere end
benchmark.
Obligationer
Placeringen i obligationer gav positive afkast i november.
Realkreditobligationer gav et højere afkast end
statsobligationer. År til dato har realkreditobligationer
givet højere afkast end statsobligationer, hvilket har
været positivt for afdelingen, da afdelingen har været
overvægtet i realkreditobligationer. Danske obligationer
gav et afkast på 0,2% i november og 1,3% i 2017.
Udenlandske obligationer gav et afkast på 0% i
november og -0,1% i 2017.

Kreditobligationer

PFA Invest Balance C
Performance

November

2017

Afdeling

-1,3%

6,4%

Benchmark

-0,1%

5,9%

Merafkast, %-point

-1,2%

0,5%

Vi oplever fortsat en global økonomi med synkront
opsving i alle regioner. Konjunkturindikatorerne viser et
positivt billede af økonomien, og når vi ser overraskelser
i de økonomiske nøgletal, er de overvejende positive.
Det er vigtigt for risikofyldte aktiver, at samtidig med at
det går godt i økonomien, og arbejdsløsheden er meget
lav, så ser vi ikke tegn på en overophedning med
stigende inflation til følge. Den lave inflation gør, at
centralbankerne fortsat kan føre en lempelig
pengepolitik, og at de ikke er nødsaget til at hæve
renterne markant, hvilket resulterer i dæmpet vækst.
Dette scenarie tegner positivt for udviklingen i risikofyldte
aktiver som aktier. Mod det positive scenarie taler, at
aktier fra regioner som USA er blevet dyrt prisfastsat set i
en historisk sammenhæng. Den høje prisfastsættelse er
hidtil understøttet af gode tal for indtjeningen i
virksomhederne, hvilket fremover også vil være en
forudsætning for fortsat stigende aktiekurser. Vi har dog
set, at der hvor prisfastsættelsen er høj, er der samtidig
gode underliggende nøgletal, der retfærdiggør dette.
November bød på nye rekorder på de amerikanske
aktieindeks, faldende USD og en stort set uændret rente.
Europæiske aktier gav lavere afkast end de amerikanske
aktier og faldt lidt tilbage.
Performance
Afdelingen endte november med et afkast på -1,3%,
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Samlet set gav placeringen i kreditobligationer et afkast
på 0% i november, hvilket var på niveau med
benchmark. Generelt var november negativ for
kreditobligationer udstedt i USD på tværs af
ratingklasser. Betingelserne er generelt positive for
kreditobligationer, der normalt performer godt i et
vækstbillede som det nuværende. Men vi ser et par
faresignaler forude, i form af mindsket sikkerhedsnet fra
centralbankerne og det faktum, at kreditobligationer
allerede er prisfastsat efter, at de befinder sig i det
optimale scenario. Det kan næsten ikke blive mere
positivt, hvilket betyder, at der er god plads til skuffelser.
Kreditobligationer tilbyder fortsat en højere rente end
statsobligationer, og det merafkast er fortsat attraktivt at
gå efter. I 2017 har kreditobligationer givet et afkast på
6,3%.

Aktier
Aktier gav et afkast på -1,7% i november, hvilket er
1,5%-point mindre end benchmark. Det er både den
regionale allokering med overvægt til Europa og
performance i de enkelte afdelinger, der trækker ned i
november. Danske aktier er bundskraberen med et
afkast på -5,6%, mens europæiske aktier gav et afkast
på -2,2% og Emerging Markets aktier gav et afkast på
-2,0%. De daglige udsving er fortsat på et meget lavt
niveau, og vi har ikke oplevet markante fald i november.

Allokering
Risikoen er fastholdt med en overvægt i aktier på 2,9%point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Afdelingens aktieandel har på baggrund af
både aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko
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end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. USD var undervægtet i afdelingen.
Kreditobligationer var neutralt allokeret. Danske
obligationer var undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

77,9%

75,0%

2,9%

Kreditobligationer

10,2%

10,0%

0,2%

Obligationer

11,9%

15,0%

-3,1%

Kontant

0,0%

0,0%

0,0%

Performance
Afdelingen endte november med et afkast på -0,6%,
hvilket var 0,5%-point mindre end benchmark. I 2017
blev afkastet 0,1%, hvilket er 1,2%-point mindre end
benchmark.

Obligationer
Placeringen i obligationer gav positive afkast i november.
Realkreditobligationer gav et højere afkast end
statsobligationer. År til dato har realkreditobligationer
givet højere afkast end statsobligationer, hvilket har
været positivt for afdelingen, da afdelingen har været
overvægtet i realkreditobligationer. Danske obligationer
gav et afkast på 0,2% i november og 0,6% i 2017.
Udenlandske obligationer gav et afkast på 0% i
november og -0,7% i 2017.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

November

2017

Afdeling

-0,6%

0,1%

Benchmark

-0,1%

1,3%

Merafkast, %-point

-0,5%

-1,2%

Vi oplever fortsat en global økonomi med synkront
opsving i alle regioner. Konjunkturindikatorerne viser et
positivt billede af økonomien, og når vi ser overraskelser
i de økonomiske nøgletal, er de overvejende positive.
Det er vigtigt for risikofyldte aktiver, at samtidig med at
det går godt i økonomien, og arbejdsløsheden er meget
lav, så ser vi ikke tegn på en overophedning med
stigende inflation til følge. Den lave inflation gør, at
centralbankerne fortsat kan føre en lempelig
pengepolitik, og at de ikke er nødsaget til at hæve
renterne markant, hvilket resulterer i dæmpet vækst.
Dette scenarie tegner positivt for udviklingen i risikofyldte
aktiver som aktier. Mod det positive scenarie taler, at
aktier fra regioner som USA er blevet dyrt prisfastsat set i
en historisk sammenhæng. Den høje prisfastsættelse er
hidtil understøttet af gode tal for indtjeningen i
virksomhederne, hvilket fremover også vil være en
forudsætning for fortsat stigende aktiekurser. Vi har dog
set, at der hvor prisfastsættelsen er høj, er der samtidig
gode underliggende nøgletal, der retfærdiggør dette.
November bød på nye rekorder på de amerikanske
aktieindeks, faldende USD og en stort set uændret rente.
Europæiske aktier gav lavere afkast end de amerikanske
aktier og faldt lidt tilbage.
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Kreditobligationer
Samlet set gav placeringen i kreditobligationer et afkast
på -0,5% i november, hvilket var på niveau med
benchmark. Generelt var november negativ for
kreditobligationer udstedt i USD på tværs af
ratingklasser. Betingelserne er generelt positive for
kreditobligationer, der normalt performer godt i et
vækstbillede som det nuværende. Men vi ser et par
faresignaler forude, i form af mindsket sikkerhedsnet fra
centralbankerne og det faktum, at kreditobligationer
allerede er prisfastsat efter, at de befinder sig i det
optimale scenario. Det kan næsten ikke blive mere
positivt, hvilket betyder, at der er god plads til skuffelser.
Kreditobligationer tilbyder fortsat en højere rente end
statsobligationer, og det merafkast er fortsat attraktivt at
gå efter. I 2017 har kreditobligationer givet et afkast på
0,4%.

Aktier
Aktier gav et afkast på -1,6% i november, hvilket er
1,4%-point mindre end benchmark. Det er både den
regionale allokering med overvægt til Europa og
performance i den enkelte afdelinger, der trækker ned i
november. Danske aktier er bundskraberen med et
afkast på -6,8%. De globale aktier har givet -1,2% og
Emerging Markets aktier gav et afkast på -1,3%. De
daglige udsving er fortsat på et meget lavt niveau, og vi
har ikke oplevet markante fald i november. Der er en
samlet underperformance på aktieporteføljen, der kan
tilskrives overvægt i Europa og siden start.
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Allokering

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier på
0,8%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Afdelingens aktieandel har på baggrund af
både aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko
end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. USD var undervægtet i afdelingen.
Kreditobligationer var neutralt allokeret, men afdelingen
var placeret lidt mere sikkert end benchmark med en
overvægt i Europa. Danske obligationer var undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

40,8%

40,0%

0,8%

Kreditobligationer

27,0%

27,0%

0,0%

Obligationer

31,6%

33,0%

-1,4%

Kontant

0,6%

0,0%

0,6%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afkastet var 0,2% over måneden hvilket er på niveau
med benchmark. I 2017 er afkastet efter omkostninger
1,2% hvilket er lavere end benchmark.
Udmeldingen fra Den europæiske centralbank, ECB, om
at forlænge deres opkøbsprogram til september 2018
med et reduceret opkøb på 30 mia. euro har også ind i
november haft en positiv afsmittende effekt på renterne.
Specielt de længere løbende renter er faldet i november,
hvorimod de kortere renter er nærmest uforandrede og
således er rentekurven blevet fladere.
Endnu engang havde Dansk realkredit en fantastisk
måned hvor kreditspændet blev indsnævret kraftigt.
Generelt så vi en indsnævring i størrelsesorden 8-15
basispunkter målt i forhold til swap renter, hvilket i sig
selv er en pæn spredning, men det skyldes at der i
november kom en afklaring omkring den fremtidige
finansiering af boliglån i den almene boligsektor, hvilket
har særlig stor påvirkning af enkelte obligationsserier.
Rentevolatiliteten var stigende i måneden, hvilket i sig
selv
ikke
er
positivt
for
de
konverterbare
realkreditobligationer.
Det merafkast, man får på realkreditobligationer, er
mindsket markant, og fjerner man konverteringspræmien,
kan
spreadet
være
negativt,
hvilket
gør
realkreditobligationer dyre i forhold til swapkurven.
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Afdelingen gav i november et afkast på 0,0%, hvilket er
på niveau med benchmark. I 2017 er afkastet efter
omkostninger for afdelingen 0.1%, mens benchmark
afkastet er 0,4%.
I Eurozonen har det økonomiske opsving bidt sig
yderligere
fast
med
robust
fremgang
i
konjunkturindikatorer på tværs af de store lande. I
Tyskland er det toneangivende IFO-konjunkturindeks på
det højeste niveau siden indeksets begyndelse i 1991 og
i Frankrig steg INSEE-konjunkturindekset til det højsete
niveau siden 2007. På trods af positive nøgletal faldt de
30-årige tyske renter i november, imens de kortere renter
var uændrede. De øvrige landes rentespænd til Tyskland
fortsatte de positive takter fra oktober og indsnævrede
igen. Særligt har Frankrig performet stærkt i november.
I USA følges forhandlingerne om en skattenedsættelse
tæt af de finansielle markeder. Kombinationen af
stigende aktivitet, udsigt til skattelettelser og fortsat
afdæmpet inflation har skabt gode betingelser for aktier.
Amerikanske renter er trukket lidt op i den korte ende, da
den amerikanske centralbank ventes at hæve renten i
december og igen i 2018. De lange renter sluttede dog
november måned ca. uændret, og rentekurven fortsatte
således sin fladende tendens.

PFA Invest Kreditobligationer
Kreditobligationer gav et afkast på -0,3% i november,
hvilket er på niveau med benchmark. Porteføljen har
givet et afkast på 5,6% i 2017, hvilket er 0,8% bedre end
benchmark.
November måned bød på en smule mere udsving og
sluttede i store træk på samme niveau som ved
indgangen til måneden.
Usikkerhed omkring den forestående amerikanske
skattereform betød svaghed i rentemarkedet, hvilket dog
rettede sig sidst på måneden. Det var især højt
kreditvurderede virksomhedsobligationer med lang
løbetid som klarede sig bedre end tilsvarende
statsobligationer, mens tilsvarende obligationer med kort
løbetid underperformede. Sektormæssigt klarede Finans
og Forsyning sig bedst, mens især Teknologi og Energi
var at finde i den tunge ende.
Virksomhedsobligationer med lav kreditvurdering havde
en svær måned med store udsving i både USD og EUR,
og endte med fald, efter at have været i plus henover
måneden. OPEC og Rusland blev enige om en 9
måneders forlængelse af den nuværende aftale frem til
ultimo 2018 og olien steg som følge heraf med 5,5%.
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Atypisk for perioder med store udsving var det
obligationer med den bedste, men også dårligste kredit
kvalitet, som klarede sig bedst. Det kan sandsynligvis
tilskrives at mange Højrente fonde netop er overvægtet i
mellemsegmentet, så ved risikoreducering er der her
øget salgspres på kreditspændet. Energi klarede sig
bedst, mens Telekommunikation klarede sig dårligst.
Dette kan tilskrives aflysningen af sammenlægningen af
selskaberne Sprint og T-Mobile i USA, samt et dramatisk
aktiekursfald i Altice på 59%. Altice vil fremadrettet
fokusere på at nedbringe gælden ved frasalg af
aktiviteter og effektivisering, hvorfor det stadig er en
interessant investering.
November blev begivenhedsrig for Emerging Markets
obligationer. Venezuela betalte ikke rente og afdrag på
en række obligationer og endte i default. Landet er hårdt
ramt af faldende oliepriser og faldende olieproduktion,
som har fjernet en meget stor del af landets indtægter
siden 2014. Landets obligationer er gennem en lang
periode langsomt faldet i forventning om en snarlig
default, men uden at den kom. Obligationerne handler på
meget lave kurser, hvorfor der er en interessant
investeringscase for den langsigtede investor. Porteføljen
har primært været eksponeret imod de mest defensive
obligationer i Venezuela. I Mellemøsten har den nye
Saudiske kronprins spillet voldsomt med musklerne og
den libanesiske premierminister trådte tilbage for åben
skærm under et besøg i Riyadh, hvilket overraskede de
fleste. Det gav massivt frasalg af libanesiske
statsobligationer på grund af frygt for at saudierne ville
drive den libanesiske økonomi i sænk for at ramme
Hezbollah og dermed indirekte deres ærkefjende Iran.
Den politiske situation stabiliserede sig i løbet af
måneden, men porteføljen drog nytte af en undervægt i
libanesiske statsobligationer.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen endte med et afkast på -5,6% i november.
Afkastet for afdelingen er 12,9% mod 16,0% for
benchmark i 2017.
November måned var karakteriseret ved meget store
udsving på enkelte aktier. Vestas faldt 29% som følge af
nedjusterede forventninger til deres profit margin og tale
om prispres. Gennemsnitsprisen på møller var 7% lavere
end ventet. Herudover var selve regnskabet også
skuffende med lavere end forventet indtjening. FLSmidth
faldt 21% i november. Omsætning, indtjening samt
ordreindtag var dårligere end ventet. Specielt
cementforretningen skuffer. Lundbeck aktien fik også en
hård behandling, idet aktien faldt 17% i november. Det
var ikke regnskabet, der ramte aktien, men formentlig
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mere end række analyser der nedjusterede kursmålet på
aktien. Selskabet er uden direktør og det kommer til at
tage tid inden bestyrelsen har en ny direktør på plads.
Coloplast aktien faldt 13% i måneden. Selskabet
forventede tidligere en årlig forbedring af margin på
0,5%-1%. Dette mål blev fjernet og det rammer
naturligvis den kortsigtede indtjening, men den positive
vinkel er at det tillader selskabet at investere langsigtet.
Der var også positive historier i november. Blandt de
store selskaber steg Pandora 6%, hvilket skyldes at en
række af de hedgefonde, der har spekuleret i fald i aktien
nu er begyndt at reducere deres eksponering.
De største positive bidragsydere til årets relative afkast
ift. benchmark har været DSV (overvægt), Københavns
Lufthavne (undervægt) og Mærsk (undervægt). De
negative bidragsydere har været Pandora (overvægt),
Vestas (overvægt) og Ambu (undervægt).

PFA Invest Globale Aktier
PFA Invest Globale Aktier gav et afkast på -1,4% i
november, hvilket er 1,2% mindre end benchmark. For
året er afkastet 7,5% og 0,5%-point bedre end
benchmark.
De globale aktiemarkeder lå generelt lavere i november
med USA som eneste undtagelse. De amerikanske aktier
er dermed steget 20,5% i 2017, mens europæiske aktier
er steget 11,9%. Merafkastet skyldes i høj grad
koncentrationen af teknologiselskaber i USA.
Det utilfredsstillende afkast skyldes primært en
nedjustering af forventningerne til året for Newell Brands,
og selskabet er siden sommeren faldet med 40%. Newell
producerer en lang række produkter fra skriveredskaber
til babyudstyr og køkkengrej og er stærkt diversificeret
produktmæssigt. Transitionen fra almindelige butikker til
online butikker har medført udskydelser fra retailledet af
en række sædvanlige genbestillinger. Og samtidig har
konkursen hos Toys R’ Us, der i USA består af både den
kendte legetøjskæde Toys R’ Us samt den mindre
kendte babyudstyrskæde Baby R’ Us, umuliggjort
leveringer til denne kunde i en periode. Dette har samlet
set fjernet selskabets forventede vækst i år, og de
fremtidige estimater er blevet nedjusteret med ca. 20%.
Vi ser dog selskabet som værende undervurderet, men
er også bevidste om, at transitionen fra fysiske butikker til
online vil tage flere år.
Månedens største positive bidrag er kommet fra
henholdsvis Synchrony Financial, Roche Holding og S&P
Global. S&P Global kom med et fantastisk stærkt
regnskab for 3. kvartal og sammen med Synchrony
Financial er de blevet løftet af en fornyet interesse for de
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finansielle selskaber i USA, der står til at nyde godt af
den kommende amerikanske skattereform.

volatile aktier. Den type aktier vil typisk klare sig bedre,
når der er modvind på markederne og i økonomien.

Roche’s fremgang kommer efter en tid, hvor selskabet
har været i pæn modvind, idet en stor del af dens
nuværende forretning er truet af introduktionen af nye
biosimilar-præparater. I november kunne Roche dog
offentliggøre en række positive data fra dets fase 3
forsøg med henholdsvis en ny blødermedicin (Hemlibra)
og kræftmedicin (Tecentriq), hvilket har løftet aktien.

Strategien i porteføljen er fortsat at købe aktier med en
god kombination af værdisætning og kvalitet og som
samtidig har en positiv udvikling. Historisk set har det
været en god sammensætning. De enkelte selskaber er
byggeklodser til at opnå denne eksponering.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I november gav porteføljen et afkast på -1,6% svarende
til en merperformance på 0,5% i forhold til benchmark.
For 2017 er afkastet 8,1% og benchmark har givet et
afkast på 9,5%.
I porteføljen var afkastet på sektorniveau drevet af vores
positioner i Healthcare, Telecom og Stabilt forbrug. I
Healthcare fik Roche offentliggjort positive resultater fra
to fase 3 produkter, hvorefter aktien steg 6,5%, efter at
have været under pres i en længere periode grundet
patent udløb og fornyet konkurrence. I Telekom
rapporterede Vodafone et meget solidt regnskab, der
understregede, at selskabets strategi de seneste år med
store investeringer i netværk og kvalitet har båret frugt og
resulteret i øget omsætning og indtjening. Ahold, der som
tidligere nævnt har været hårdt ramt af Amazons køb af
Whole Foods i USA, aflagde et godt regnskab og
beroligede markedet ved samtidig at fordoble
aktietilbagekøbsprogrammet for næste år til 2 mia. EUR.
Aktien steg næsten 12% i november.
På den negative side er afkastet på sektorniveau påvirket
af eksponeringen til Finans- og Forsyningssektoren – i
Finans har vi generelt en defensiv eksponering primært
til banker i Skandinavien og Benelux som generelt
underperformede. På selskabssiden faldt ABN Amro 6%
ovenpå et regnskab som skuffede marginalt, med lidt
lavere nettorente- og gebyrindtægter end forventet.

PFA Invest Europa Value Aktier
I november gav afdelingen et afkast på -2,2%. I 2017 er
afkastet 10,0% mod et benchmark afkast på 9,5%.
Det positive momentum i økonomien fortsatte ind i
november og en del økonomiske nøgletal er på højeste
niveau i flere år. Når det går godt i økonomien vil der
være en tendens til at defensive faktorer klarer sig lidt
dårligere end markedet. Det har også været tilfældet i
2017, hvor defensive aktier har klaret sig lidt dårligere
end benchmark. Defensive aktier er aktier med mindre
udsving i indtjeningen og aktiekursen, dvs. såkaldt lav
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De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
OMV (olie), STMicroelectronics (IT) og Faurecia
(reservedele til biler), mens de negative bidrag er
kommet fra Metro (detailhandel), BT (telekommunikation)
samt Royal Mail (post og logistik).

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav et absolut afkast målt i
danske kroner på 0,5% i november, hvilket var 0,2%point mindre end benchmark. For året har afdelingen
leveret et afkast målt i danske kroner på 3,3% mod 6,2%
for benchmark. Afdelingens beskedne afkast målt i
danske kroner skal primært ses i sammenhæng med
svækkelsen af den amerikanske dollar. I lokal valuta er
amerikanske aktier steget 20% ved udgangen af
november måned.
Den globale økonomi befinder sig fortsat i et opsving
som er bredt baseret på tværs af geografiske regioner.
Konjunkturindikatorer har generelt tegnet et positivt
billede af økonomien og når der har været overraskelser i
de økonomiske nøgletal har de overvejende været
positive. Stigende oliepriser og faldende arbejdsløshed
har endnu ikke ændret trenden med en inflation, der
ligger i underkanten af centralbankernes mål, og kun
ventes at stige meget langsomt over de kommende år.
Høj aktivitet, svage lønstigninger og fortsat lave renter
har løftet virksomhedernes indtjening og understøttet
stigende aktiekurser i flere regioner, bl.a. i USA hvor flere
aktieindeks har sat nye rekorder.
I USA har nyhedsstrømmen fra de økonomiske nøgletal
overrasket positivt og peger på, at de seneste to
kvartalers BNP-vækst på lidt over 3% er fortsat ind i
fjerde kvartal. Arbejdsmarkedet er stadig yderst robust
med stigende beskæftigelse og en historisk lav
arbejdsløshed. Lave inflationsniveauer er med til at holde
reallønnen oppe på trods af afdæmpede lønstigninger.
Samtidig oplever flere amerikanere, at deres formue
øges som følge af stigende boligpriser og aktiekurser.
Det smitter af på amerikanernes syn på økonomien, og
forbrugertilliden steg i november til det højeste niveau i
17 år. Forhandlinger om en skattenedsættelse følges tæt
af de finansielle markeder. I starten af december kom
kongressen et stort skridt nærmere et forslag til en
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skattereform der bl.a. nedsætter selskabsskatten og i
mindre omfang personskatterne. Kombinationen af
stigende aktivitet, udsigt til skattelettelser og fortsat
afdæmpet inflation har skabt gode betingelser for aktier.
Afdelingen fokuserer på stabile aktier, og konstrueres ud
fra et ønske om en lavere risiko og en mere stabil
kursudvikling end markedet. Afdelingen har derfor en
naturlig overvægt af mere stabile og ikke-cykliske aktier,
og afdelingen vil derfor typisk klarer sig lidt dårligere end
markedet når det går godt i økonomien, mens den
omvendt vil klare sig bedre når der er modvind i
økonomien og på markederne. I USA er fremgangen i
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økonomien fortsat bredt baseret på tværs af sektorer, der
er positiv momentum i økonomien, renterne er lave og
virksomhedernes indtjening er stigende. Dette har øget
risikoappetitten på finansmarkederne og ført til stigende
aktiekurser, og år til dato har cykliske og mere
vækstorienterede aktier outperformet mere defensive og
stabile aktier, hvilket er den primære årsag til at
afdelingen er efter benchmark.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Allstate, CVS
Caremark og O’Reilly mens Zimmer Holding, PG&E og
Waste Connections var 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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