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MARKEDSKOMMENTAR
Positiv stemning i global økonomi
I januar udbyggede vækstindikatorerne den stigende
tendens, som tog sit afsæt i sensommeren sidste år.
Udviklingen var specielt tydelig blandt de cyklisk
eksponerede
fremstillingsvirksomheder,
hvor
tillidsindikatorer steg til de højeste niveauer siden
2011 (Europa), 2013 (Kina), 2014 (Japan) og starten
af 2015 (USA). Samtidig har den konjunkturelle
udvikling været mere positiv end forventet, hvilket har
ført til mindre opjusteringer i den forventede vækst i
flere lande.

Bredt baseret optimisme i USA
I USA udviklede vækstindikatorerne sig positivt på
tværs af sektorer i januar. Udover stigende tillid blandt
de
store
og
mere
eksportorienterede
fremstillingsvirksomheder, viste de fleste indenlandsk
orienterede indikatorer ligeledes tegn på stigende
optimisme. Således steg tillidsindikatorer blandt
servicevirksomheder, forbrugere og boligmarkedet til
de
højeste
niveauer
siden
finanskrisen.
På
arbejdsmarkedet fortsatte den robuste udvikling og
arbejdsløsheden lå i december på 4,7%, hvilket er tæt
på estimater for fuld beskæftigelse. Den lave
arbejdsløshed er begyndt at føre til stigende lønpres,
men lønstigningerne var stadig moderate og forenelige
med den amerikanske centralbanks (Fed) målsætning
for
prisstabilitet,
når
en
beskeden
produktivitetsfremgang
tages
i
betragtning.
Fremadrettet ventes nøgletallene ikke at føre til
ændringer i Feds signaler om, at renten kan hæves tre
gange i 2017, så længe den nuværende økonomiske
kurs fastholdes. Dette er endnu ikke fuldt ud
reflekteret i rentemarkedet.

Trump: Mere signaleffekt end realeffekt
Trump er en af de faktorer, som forhøjer usikkerheden
om fremtidens økonomiske og finansielle kurs. Indtil
videre har Trump gennemført en række stramninger på
immigrationsområdet, trukket USA ud af TPPhandelsaftalen (Trans-Pacific Partnership) og givet
ordre til at bygge en mur mod Mexico. Selvom øget
samhandel generelt anses for at skabe vækst, har det
længe ligget i kortene, at USA ville trække sig fra TPPaftalen, som endnu ikke er ratificeret. Desuden er
ordren om at bygge muren mod Mexico ikke blevet
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fulgt op med øgede budgetter til opførelsen. Trump
har således vist, at han står ved sine valgløfter, men
han mangler endnu at tage hul på de mere vanskelige
løfter om skattelettelser og infrastrukturinvesteringer,
som potentielt kan løfte væksten, men som også
kræver støtte fra Kongressen.

Eurozonen skruer op for væksten
I Eurozonen accelererede den kvartalsvise vækst til
0,5% i fjerde kvartal fra 0,4% i tredje kvartal, hvilket
var en smule højere end USA’s vækst i samme periode.
Det er stadig Spanien, som vokser hurtigst med en
vækstrate på 0,7%, men også Frankrig formåede at
overraske positivt med en vækst på 0,4%.
Vækstindikatorer i de store lande pegede på, at
vækstmomentum er bevaret ved indgangen til 2017,
hvilket har ført til opskrivninger i konsensus
vækstforventningerne for 2017 (dog ikke for Italien,
der hæmmes af en svag regering og langsommelig
proces med hensyn til problemerne i banksektoren). På
arbejdsmarkedet kommer fremgangen til udtryk i
stigende beskæftigelse og faldende arbejdsløshed.

Stigende inflation bekymrer ikke ECB
I januar steg inflation til 1,8% fra 1,1% i december,
mens den underliggende kerneinflation var uændret på
0,9%. Den stigende inflation skyldes hovedsageligt, at
olieprisen er fordoblet i forhold til de meget lave
oliepriser i starten af 2016. Basiseffekterne fra energi
begynder derfor nu at vise sig i de årlige ændringer i
forbrugerpriserne. Efter det seneste pengepolitiske
møde i den europæiske centralbank (ECB) signalerede
man tydeligt, at fokus var på den underliggende
inflationsudvikling og at man derfor ville se bort fra
midlertidige prisstigninger relateret til olieprisen. Der
var ingen ændringer til ECB’s opkøbsprogram af
obligationer, som aktuelt lyder på opkøb for 80 mia.
EUR per måned frem til marts og derefter 60 mia. EUR
per måned resten af 2017.

Europa er stadig tynget af politisk støj
I januar blev det tydeligere, at udfaldet af det franske
præsidentvalg til maj sandsynligvis bliver et opgør
mellem Fillon, Macron og Le Pen. Falder valget på en af
de to første kandidater vil markederne sandsynligvis
reagere positivt, da en del usikkerhed er priset ind med
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hensyn til Le Pen, som ønsker at trække Frankrig ud af
eurosamarbejdet, men som kun vurderes at have en
meget lille sandsynlighed for at kunne samle nok
stemmer i den afgørende anden runde. I januar blev
usikkerheden blandt andet afspejlet i rentemarkedet,
hvor franske renter øgede spændet ned til tyske
renter.
I Holland står Geert Wilders EU-kritiske parti til at
fordoble antallet af mandater ved valget i marts.
Meningsmålinger i januar tydede dog på, at det er
usandsynligt, at han får tilstrækkelig opbakning til at
danne regering. Markedet har endnu ikke priset en
præmie ind på hollandske aktiver.

Robuste kinesiske nøgletal skaber ro
Kinesiske nøgletal har understøttet et forholdsvis
positivt billede af aktivitetsniveauet, som ligger over
det politiske mål om en vækst på 6,5%.
Industriproduktionen udviklede sig stabilt i december
med en årlig vækst på omkring 6%, og en årlig
fremgang i detailsalget på 11% bekræfter, at Kina
gradvist bevæger sig i retning af en mere
forbrugsdrevet økonomi. Vækstindikatorer tegnede i
januar et billede af fortsat robust vækst i starten af
2017.
Kombinationen af høj vækst i Kina, bedre
vækstudsigter i de vestlige økonomier og stigende
råvarepriser har skabt et godt udgangspunkt for
emerging market økonomierne efter nogle magre år,
hvor flere lande har kæmpet med at reducere
underskud på de offentlige og eksterne balancer.
Udviklingen i emerging market landene er dog stadig
forbundet med risici. Dels bevæger stemningen i flere
vestlige lande sig i retning af mere nationalisme og
mindre frihandel, og dels kan udviklingen i
råvarepriserne vende, hvis nøgletallene ikke følger
tillidsindikatorerne med op. Endelig er der tegn på, at
fremgangen på det kinesiske boligmarkedet er ved at
ebbe ud. Boligpriserne i de mest attraktive byer faldt
for første gang i december efter kontinuerte stigninger
de forrige 21 måneder. En mere vedvarende afmatning
i boligmarkedet kan dæmpe nybyggeriet, der har været
en vigtig motor for kinesisk vækst og import af råvarer.
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Emerging market-aktier – højdespringer i januar
Bedre globale vækstudsigter har sendt emerging
market aktier godt ind i 2017. Stabile udsigter for
råvarepriserne og en tilfredsstillende OPEC-aftale med
en forhøjet oliepris har været den rette kombination
for emerging markets. Den økonomiske vækst på
emerging markets forventes i 2017 markant højere
end på de modne markeder, hvilket har været en driver
for, at emerging market aktier har outperformet
developed markets i januar.
De
stigende
renteniveauer
har
understøttet
aktivklassen, og så længe rentestigninger er drevet af
økonomisk opvækst og inflationsforventninger på lang
sigt, vil rentestigninger have en positiv effekt.
Renteudviklingen har resulteret i en rotation væk fra
defensivt orienteret aktier til cykliske aktier, blandt
andet
inden
for
emerging
markets,
hvor
forventningerne til vækstpotentialet er større.
Emerging market aktier (målt på MSCI Emerging
Markets) er ultimo januar oppe med 5,5% målt i dollar.
Omvendt har globale aktier leveret et afkast på 2,4%.
Emerging market aktivklassen har desuden nydt godt
af en attraktiv prisfastsættelse. I et turbulent fjerde
kvartal med Trumps valgsejr og en bemærkelsesværdig
pengeombytning i Indien, var underperformance, målt
som forskellen mellem MSCI Emerging Market og MSCI
Developed Market, i omegnen af 5-6%-point, da det så
værst ud. Det har skabt attraktive købsmuligheder,
som markedet har nydt godt af.
I januar var latinamerikanske aktier oppe med 7,6%
(5,0% målt i DKK). I Brasilien er der håb om vækst og
mindre korruption, efter at præsident Dilma Rousseff
er blevet afsat og Michel Temer har overtaget roret.
Asiatiske aktier har leveret et afkast på 5,0% (2,4%
målt i DKK). Kina har på det seneste stabiliseret sig og
nøgletallene ser positive ud. IT bliver en stadigt
vigtigere sektor i Asien. Sammenlignet med Europa,
hvor IT udgør 4%, udgør sektoren i Fjernøsten 27%.
Store internetselskaber, såsom Alibaba, er teknologisk
langt fremme, og har bidraget positivt til regionens
afkast.
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AFKASTOVERSIGT 2017 - PFA INVEST
Januar

2017

2016

2015

2014

Afkast
siden start

Start

PFA Invest Balance A

-0,2%

-0,2%

5,2%

7,1%

12,4%

26,3%

28-01-2014

PFA Invest Balance B

0,0%

0,0%

5,4%

10,3%

15,4%

52,3%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

0,1%

0,1%

4,9%

-0,9%

N/A

4,0%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier (D)

0,3%

0,3%

5,4%

17,7%

18,5%

85,5%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,3%

-0,3%

1,4%

N/A

N/A

1,1%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,5%

0,5%

8,1%

7,8%

19,4%

38,0%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-1,0%

-1,0%

-3,0%

N/A

N/A

-3,9%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

2,9%

2,9%

4,0%

36,4%

17,9%

136,7%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-1,1%

-1,1%

-0,6%

11,4%

8,2%

41,9%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-0,6%

-0,6%

3,0%

14,1%

-0,9%

15,8%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-1,2%

-1,2%

5,9%

N/A

N/A

4,6%

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

Januar

2017

-0,2%

-0,2%

0,0%

0,0%

-0,2%

-0,2%

Obligationer har i perioden været påvirket af, at der er
udsigt til stigende underskud, der skal finansieres via
obligationsudstedelser. Dertil kommer begyndende
tegn på inflation.
På længere sigt ventes fokus at blive rettet mod, om
”regningen” for de store overskud vil påvirke væksten
negativt, samt om øget protektionisme kommer på
dagsordenen.

Det samlede porteføljeafkast lå stort set fladt i januar.
Afkastet endte på -0,2% hvor benchmark gav 0%.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier, mens obligationer gav negative afkast på grund
af stigende renter.

Obligationer
Danske obligationer udgjorde pr. ultimo januar 2017
34% og gav et afkast på -0,4%.

Dagsordenen for de finansielle markeder blev i januar
i stor udstrækning sat i USA. Aktier har generelt
reageret positivt på forventninger om lavere skatter
samt en amerikansk finanspolitik, der skal understøtte
væksten. Regnskabssæsonen er startet positivt med
generelt positive revisioner til selskabernes indtjening.

Renten på traditionelle statsobligationer steg med
cirka 0,2%-point i januar. Stigningen var størst for den
længere del af rentekurven. Generelt klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer, ligesom korte obligationer generelt
klarede sig bedre end obligationer med høj varighed.
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Porteføljens tab var i overensstemmelse med den
relativt høje rentefølsomhed i porteføljen med en
andel af mellemlange obligationer på 18%, der har
givet et afkast på -0,3%. Dog var andelen af lange
obligationer minimal.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
4,8%, og gav et afkast på -1,2% og trak dermed ned i
det samlede afkast.
Kreditobligationer udgjorde 33,9% ved udgangen af
januar. Inden for kreditobligationer var det specielt
investment grade, der er mest rentefølsomme, der
underperformede high yield og emerging markets.
Kreditobligationers afkast blev samlet på -0,2%. Af de
33,9%, der var investeret i kredit, var 27% afdækket
til DKK eller investeret i euro. Dermed trak
dollarsvækkelsen ikke markant ned. Både high yieldog emerging markets-obligationer nød godt af en
indsnævring af kreditspændet og øget lyst til
risikotagning. 25% er investeret i investment gradeobligationer, der har underperformet high yield og
emerging market- obligationer

der var i markedet vedrørende Trump, er reduceret i
løbet af perioden. USA ser ud til at få gavn af
skattelettelser og øget offentligt forbrug (hvis det
vedtages), og på den korte bane tager markedet godt
imod disse tiltag. Kreditobligationer ligger med en lille
undervægt, mens stats- og realkreditobligationer
ligger neutralt. Kontantandelen er reduceret over
måneden.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

38,8%

40,0%

-1,2%

Kreditobligationer

33,9%

35,0%

-1,1%

Aktier

25,6%

25,0%

0,6%

1,7%

0,0%

1,7%

Kontant

PFA INVEST BALANCE B
Performance

Aktier
Aktier udgjorde 25,6% af porteføljen ultimo januar og
gav et afkast på 0,3%, hvor benchmark gav 0%. De
underliggende aktieporteføljer blev fortsat påvirket af
skiftet fra defensive aktier til cyklisk orienterede
aktier. Globale aktier og danske aktier bidrog positivt
med henholdsvis 0,3% og 2,9%, mens et negativt
bidrag kom fra højt udbytte aktier, der gav -1,1% og
USA stabile aktier, som gav -1,2%. Emerging market
aktier har haft en positiv start på året. Målt ved MSCI
World (DKK) gav det globale aktiemarked et afkast på
0% i januar. Emerging market aktier har haft en
positiv start på året.

Allokering pr. 31. januar 2017
Risikoniveauet blev øget gennem januar med køb af
emerging market aktier (2%-point). Kontanter
udgjorde ultimo perioden 1,7% og blev reduceret over
måneden
til
fordel
for
aktier.
Inden
for
aktieporteføljen blev overvægten i europæiske og
danske aktier fastholdt. 19% af aktierne var
investeret direkte i europæiske aktier, hvortil skal
lægges europæiske aktier i den globale afdeling.
Motivationen for at øge aktieandelen fra en lille
undervægt til en lille overvægt er en erkendelse af, at
nøgletallene er positive for flere regioner, herunder
emerging markets. Hertil kommer, at den usikkerhed,
SIDE 5 | PFA INVEST |

Januar

2017

Porteføljeafkast

0,0%

0,0%

Benchmark

0,0%

0,0%

Merafkast, %-point

0,0%

0,0%

Det samlede porteføljeafkast blev på 0% i januar,
svarende til benchmark. Måneden var karakteriseret
ved positive afkast på aktier, mens obligationer gav
negative afkast på grund af stigende renter.
Dagsordenen for de finansielle markeder blev i januar
i stor udstrækning sat i USA. Aktier har generelt
reageret positivt på forventninger om lavere skatter
samt en amerikansk finanspolitik, der skal understøtte
væksten. Regnskabssæsonen er startet positivt med
generelt positive revisioner til selskabernes indtjening.
Obligationer har i perioden været påvirket af, at der er
udsigt til stigende underskud, der skal finansieres via
obligationsudstedelser. Dertil kommer begyndende
tegn på inflation.
På længere sigt ventes fokus at blive rettet mod, om
”regningen” for de store overskud vil påvirke væksten
negativt, samt om øget protektionisme kommer på
dagsordenen.

Obligationer
Danske obligationer udgjorde pr. ultimo januar 2017
21,4% og gav et afkast på -0,3%.
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Renten på traditionelle statsobligationer steg med
cirka 0,2%-point i januar. Stigningen var størst for den
længere del af rentekurven. Generelt klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer, ligesom korte obligationer generelt
klarede sig bedre end obligationer med høj varighed.
Porteføljens beskedne tab er i overensstemmelse med
den relativt lave rentefølsomhed i porteføljen med få
lange obligationer og er på niveau med benchmark.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
2,8%, og gav et afkast på -1,2% og trak dermed ned i
det samlede afkast.
Kreditobligationer udgjorde 19% ved udgangen af
januar. Inden for kreditobligationer er det specielt
investment grade, der er mest rentefølsomme, og
dermed underperformede de high yield og emerging
markets. Kreditobligationers afkast blev samlet på
0,2%. Da en stor andel af kreditobligationerne er
valutaafdækket, har dollarsvækkelsen ikke trukket
markant ned. Både high yield- og emerging markets
obligationer nød godt af faldende kreditspænd
(faldende kreditspænd modvirker den stigning, der var
i statsrenterne).

emerging markets. Hertil kommer, at den usikkerhed,
der var i markedet vedrørende Trump, er reduceret i
løbet af perioden. USA ser ud til at få gavn af
skattelettelser og øget offentligt forbrug (hvis det
vedtages), og på den korte bane tager markedet godt
imod disse tiltag. Kreditobligationer ligger tæt på
neutral vægt, og tilsvarende for stats- og
realkreditobligationer. Kontantandelen er reduceret
over måneden.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

24,2%

25,0%

-0,8%

Kreditobligationer

18,9%

20,0%

-1,1%

Aktier

55,4%

55,0%

0,4%

1,5%

0,0%

1,5%

Kontant

PFA INVEST BALANCE C
Januar

2017

Porteføljeafkast

0,1%

0,1%

Aktier

Benchmark

0,0%

0,0%

Aktier udgjorde 55% af porteføljen ultimo januar og
gav et afkast på 0,2% mod benchmark, der gav 0%.
For de underliggende aktieporteføljer har mere sikre
og rentefølsomme aktietyper, såsom højt udbytte og
USA stabile aktier underperformet. Globale aktier
bidrog med 0,3%, mens danske aktier gav 2,9% og
europæiske gav -0,6% (Europa value aktier)
henholdsvis -1,1% (højt udbytte aktier), mens USA
stabile aktier gav -1,2%. Emerging market aktier har
haft en positiv start på året. Målt ved MSCI World
(DKK) gav det globale aktiemarked et afkast på 0% i
januar.

Merafkast, %-point

0,1%

0,1%

Allokering pr. 31. januar 2017
Risikoniveauet blev øget gennem januar med køb af
emerging market aktier (+4%-point). Kontanter
udgjorde ultimo perioden 1,5% og blev i løbet af
måneden reduceret til fordel for aktier. Inden for
aktieporteføljen blev overvægten i europæiske og
danske aktier fastholdt. 20% af aktierne var
investeret direkte i europæiske aktier, hvortil skal
lægges europæiske aktier i den globale afdeling.

Performance

Det samlede porteføljeafkast blev på 0,1% i januar,
svarende til benchmark. Måneden var karakteriseret
ved positive afkast på aktier, mens obligationer gav
negative afkast på grund af stigende renter.
Dagsordenen for de finansielle markeder blev i januar
i stor udstrækning sat i USA. Aktier har generelt
reageret positivt på forventninger om lavere skatter
samt en amerikansk finanspolitik, der skal understøtte
væksten. Regnskabssæsonen er startet positivt med
generelt positive revisioner til selskabernes indtjening.
Obligationer har i perioden været påvirket af, at der er
udsigt til stigende underskud, der skal finansieres via
obligationsudstedelser. Dertil kommer begyndende
tegn på inflation.
På længere sigt ventes fokus at blive rettet mod, om
”regningen” for de store overskud vil påvirke væksten
negativt, samt om øget protektionisme kommer på
dagsordenen.

Motivationen for at øge aktieandelen fra en
undervægt til en overvægt er en erkendelse af, at
nøgletallene er positive for flere regioner, herunder
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Obligationer
Danske obligationer udgjorde pr. ultimo januar 2017
12,4% og gav et afkast på -0,3%.
Renten på traditionelle statsobligationer steg med
cirka 0,2%-point i januar. Stigningen var størst for den
længere del af rentekurven. Generelt klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer, ligesom korte obligationer generelt
klarede sig bedre end obligationer med høj varighed.
Porteføljens beskedne tab er i overensstemmelse med
den relativt lave rentefølsomhed i porteføljen med få
lange obligationer, og afkastet endte på niveau med
benchmark.
Porteføljens
udenlandske
statsobligationer udgjorde 1,4%, og gav et afkast på 1,2% og trak dermed ned i det samlede afkast.
Kreditobligationer udgjorde 11,5%. Inden for
kreditobligationer er det specielt investment grade,
der
er
mest
rentefølsomme,
og
dermed
underperformede de high yield og emerging markets.
Kreditobligationers afkast blev samlet på 0,5%. Da en
stor andel af kreditobligationerne er valutaafdækket,
har dollarsvækkelsen ikke trukket markant ned. Både
high yield- og emerging markets-obligationer nød
godt af faldende kreditspænd (faldende kreditspænd
modvirker den stigning, der var i statsrenterne).

Aktier
Aktier udgjorde 74% af porteføljen ultimo januar og
gav et afkast på 0,2% mod benchmark, der gav 0%.
For de underliggende aktieporteføljer har mere sikre
og rentefølsomme aktietyper, såsom højt udbytte og
USA stabile aktier underperformet. Globale aktier
bidrog med 0,3%, der efter en flot start på året faldt
tilbage med cirka 1% i løbet af januars sidste uge.
Danske aktier gav 2,8%. Emerging market aktier har
haft en positiv start på året. Målt ved MSCI World
(DKK) gav det globale aktiemarked et afkast på 0% i
januar.

Allokering pr. 31. januar 2017
Risikoniveauet blev øget gennem januar med køb af
emerging market-aktier (+6%-point). Kontanter
udgjorde ultimo perioden 0,7% og blev reduceret til
fordel for aktier. Inden for aktieporteføljen blev
overvægten i europæiske og danske aktier reduceret
for at finansiere en del af købet af emerging marketaktier. 21% af aktierne var investeret direkte i
europæiske aktier, hvortil skal lægges europæiske
aktier i den globale afdeling.
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Motivationen
for
at
reducere
aktieandelens
undervægt, er en erkendelse af, at nøgletallene er
positive for flere regioner, herunder emerging
markets. Hertil kommer, at den usikkerhed, der var i
markedet vedrørende Trump, er reduceret i løbet af
perioden. USA ser ud til at få gavn af skattelettelser
og øget offentligt forbrug (hvis det vedtages), og på
den korte bane tager markedet godt imod disse tiltag.
Kreditobligationer ligger med en lille overvægt, mens
stats-og
realkreditobligationer
ligger
neutralt.
Kontantandelen er reduceret.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

13,8%

15,0%

-1,2%

Kreditobligationer

11,5%

10,0%

1,5%

Aktier

74,0%

75,0%

-1,0%

0,7%

0,0%

0,7%

Kontant

PFA INVEST MELLEMLANGE OBLIGATIONER
(etableret 30.03.2016)
Afkastet i januar blev -0,3%, hvilket er på niveau med
afkastet på benchmark.
Årets start var præget af en mindre rentestigning, og
renten på traditionelle statsobligationer steg med
cirka 0,2%-point i januar. Stigningen var størst for den
længere del af rentekurven. Rentestigningen var en
reaktion på euroområdets mere positive vækstbillede
samt øget inflation. Det danske realkreditmarked
sluttede stærkt i 2016 og viste en smule
svaghedstegn i starten af 2017. Omend det kun var
kortvarigt og altså ikke blev til en større korrektion af
realkreditspændet, så endte spændet meget tæt på
sidste års afslutning. Volatiliteten endte også lavere i
årets
første
måned.
Generelt
klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer, ligesom korte obligationer generelt
klarede sig bedre end obligationer med høj varighed.

PFA INVEST UDENLANDSKE STATSOBLIGATIONER
(etableret 21.10.2016)
Afkastet for januar endte på -1,0%, hvilket er 0,1%
bedre end benchmark.
Starten af året har været præget af rentestigninger,
hvor de helt lange renter er steget mest.
Rentestigningen var blandt andet en reaktion på
euroområdets mere positive vækstbillede samt øget
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inflation. I januar steg inflationen til 1,8% fra 1,1% i
december, mens den underliggende kerneinflation var
uændret. Stigningen skyldes hovedsageligt, at
olieprisen er fordoblet siden de meget lave oliepriser i
starten af 2016, og basiseffekterne fra energi
begynder nu at vise sig i de årlige ændringer. Selvom
renterne er steget i den længere ende, er de helt
korte renter dog endnu låst fast af den aktuelle
pengepolitik fra ECB.
I januar udstedte eurolandene en stor mængde nye
obligationer. Dette store udbud af obligationer,
sammen med den politiske usikkerhed omkring det
forestående præsidentvalg i Frankrig og en sejr til Le
Pen,
har
givet
politisk
usikkerhed
omkring
eurosamarbejdet. Derfor har periferilandene og
Frankrig haft en svær start på året og oplevet
markante rentestigninger.
I USA var månedens helt store tema indsættelsen af
Trump som ny amerikansk præsident. Markedet kunne
hurtigt konstatere, at han tilsyneladende fortsætter
den meget frembrusende tilgang til sin politik, som
han gjorde det under valgkampen. Han lagde ud med
at trække USA ud af den transatlantiske handelsaftale
(TPP), hvilket umiddelbart fik renterne til at falde.
På ryggen af fortsat gode nøgletal, bekræftede Yellen
dog senere i januar opsvinget i den amerikanske
økonomi og tilføjede, at hun var komfortabel med at
hæve renten tre gange i løbet af 2017. Det fik
renterne til at stige, og januar måned endte med
generelt højere renter.

PFA INVEST KREDITOBLIGATIONER
Januar resulterede i et solidt samlet afkast på 0,5%
efter omkostninger, hvilket er marginalt bedre end
afkastet for benchmark med to basispoint.
Investment Grade oplevede en stabil måned (1,3%
afkast i lokal valuta), hvor kreditspænd indsnævredes
med et par basispoint. Udstedelsesaktiviteten i USA
fik en stærk start på året med USD 185 mia. i nye
obligationer, hvilket er den næsthøjeste måned
nogensinde. Dette medførte dog lidt pres på for
eksempel
teknologisektoren,
hvor
Microsofts
udstedelse af USD 17 mia. fik kreditpræmien på
selskabets eksisterende obligationer til at stige. Også i
telekomsektoren
havde
nyheder
om
virksomhedsopkøb (eksempelvis Verizon og Comcast)
en negativ indvirkning på kreditpræmierne. På den
positive side var især forsikringssektoren. I løbet af
måneden deltog vi selektivt i attraktive nyudstedelser
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som for eksempel AT&T, mens der blev taget profit i
Volkswagen efter en positiv markedsreaktion på
nyheden om forlig i sagen omkring diesel-emission.
High yield leverede et solidt afkast (2,1% i lokal
valuta) i årets første måned med en indsnævring af
kreditspændet
på
24
basispoint,
mens
de
amerikanske renter forholdt sig i ro, og de europæiske
renter steg på baggrund af positiv udvikling i
vækstindikatorer samt en stigning i inflation for januar
til 1,8%, det højeste siden 2013. Trumps første uger
har indtil videre haft mere signaleffekt end
realøkonomisk effekt, men der er til stadighed en
bredt funderet stigende tillid på tværs af forbrugere,
virksomheder og entreprenører. Det var obligationer
med den laveste kreditkvalitet inden for high yield
som klarede sig bedst, hvilket var drevet af en forsat
stærk energisektor. Detailkæder og spiludbydere
klarede sig dårligst.
Emerging markets startede året meget stærkt (1,5%
afkast i lokal valuta) og fortsatte trenden fra
slutningen af 2016. En del udstedere benyttede det
stærke marked til at hente finansiering på attraktive
niveauer. Markedet oplevede en indsnævring af
kreditspændet på 14 basispunkter. De amerikanske
renter bevægede sig begrænset i måneden, hvorfor
der samtidig kom et lille bidrag herfra. Den største
begivenhed i måneden var indsættelsen af USA’s 45.
præsident, der var længe ventet af markedet, og den
nye præsidents tanker omkring global verdenshandel
kan have konsekvenser for flere emerging markets
lande. Der forventes at komme en form for
handelstiltag imod Mexico, hvilket med sikkerhed vil
blive skarpt iagttaget af andre emerging markets
lande især Kina. Porteføljen ligger generelt en smule
defensivt i meget lavratede kreditter og fulgte ikke
helt med markedet. Markedet for kredit er dog kørt
meget langt, hvorfor den defensive position
bibeholdes.

PFA INVEST DANSKE AKTIER
De internationale aktiemarkeder kom ud med et lille
plus i januar, mens det danske marked steg 3%. På de
internationale aktiemarkeder kan man sige, at Trumpeffekten har taget sig en pause.
Regnskabssæsonen er så småt startet i Danmark.
Blandt de større aktier har Novozymes, Chr. Hansen
og Nordea rapporteret. Novozymes kom lidt bedre ud
end ventet efter en del nedjusteringer i de seneste
kvartaler. Dette blev taget positivt op og aktien steg
10% i januar. Novozymes har været presset af øget
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konkurrence og en mærkbar påvirkning af lavere
råvarepriser på specielt deres bioenergi.
Chr. Hansen kom ligeledes ud med et godt regnskab
med stigende overskudsgrad og bedre vækst end
både selskabet selv og markedet havde ventet. Aktien
steg 7% i måneden. Aktien er meget dyr, men man må
konstatere, at det er en højkvalitetsaktie.
Nordea havde det hårdt i store dele af 2016 med
Panama-sagen etc. Nordea kom med et flot regnskab,
16% over forventningerne. Herudover ser deres fjerde
kvartal 2016 meget flot ud, og den dividende, man får
som investor, er attraktiv. Aktien er steget over 50%
siden sommeren 2016 og 6% i januar 2017.
De største bidragsydere til årets performance har
været Bavarian (overvægt), Nordea Bank (overvægt)
og Genmab (overvægt), mens Pandora (overvægt),
Novozymes (undervægt) og Schouw & Co. (overvægt)
bidrog negativt.

PFA INVEST GLOBALE AKTIER
Afdeling Globale Aktier gav i januar et afkast på 0,3%,
hvilket er 0,4%-point bedre end for porteføljens
benchmark, MSCI World (DKK).
Aktiemarkederne har i kølvandet på et stærkt efterår i
2016 trådt noget i vande gennem januar. De
europæiske og amerikanske aktier er fladet marginalt
målt i danske kroner, mens de japanske er oppe med
en procent. Rotationen ind i de cykliske aktier,
herunder bankaktier, er fortsat ind i januar på
bekostning af de traditionelle defensive aktier, dog i
et markant mere afdæmpet tempo.
Porteføljens merafkast skyldes i høj grad porteføljens
undervægt i de mere stabile telekom- og forsyningssektorer samt energisektoren, der alle har været
svage i begyndelsen af året. Samtidig har enkelte
selskaber bidraget positivt til afkastet på baggrund af
nogle gode regnskaber for fjerde kvartal 2016.
Således
rapporterede
den
amerikanske
bilfinansieringsselskab Ally Financial et flot fjerde
kvartal, der lå markant over markedets forventninger.
Forventninger der tværtimod var blevet trukket ned
grundet bekymringer for kreditkvaliteten i Allys
låneportefølje. Selskabet handlede inden regnskabet
til en pris i forhold til dets indre værdi på kun 0,7.
Selskabets ledelse lagde ikke skjul på, at den fandt
prisen alt for lav og at den som følge prioriterede
tilbagekøb af egne aktier til markant under dets indre
værdi som den klart bedste brug af selskabets frie
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midler. Selskabets aktiekurs er efter offentliggørelsen
af deres gode regnskab steget markant med indtil
videre 20%.
Flere af porteføljens selskaber er også kommet med
stærke regnskaber. Det gælder blandt andet Alibaba,
Apple, Ebay, Synchrony Financial og S&P Global. Andre
selskaber som Newell Brands, Pandora og Sabre er
dog omvendt kommet med svagere resultater end
ventet.
Største positive bidragsydere i januar 2017 har været
Ally Financial, S&P Global og Alibaba, mens Philips og
det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Aetna
bidrog mest negativt.

PFA INVEST HØJT UDBYTTE AKTIER
For januar måned har porteføljen givet et afkast på
-1,1%, svarende til en underperformance på 0,7%point i forhold til afkastet for MSCI Europa (DKK).
Januar viste de samme tendenser, som vi var vidner til
i specielt andet halvår af 2016, hvor der var en
søgning væk fra stabilitet og kvalitet over i mere
konjunkturfølsomme selskaber, hvilket også har
påvirket afdelingens relative afkast i starten af 2017.
Specielt selskaber indenfor råvarer havde en god
måned, men andre cykliske sektorer som IT, finans og
industri leverede ligeledes positive afkast. Omvendt
oplevede mere defensive sektorer som stabilt forbrug,
telekom og forsyning faldende kurser i årets første
måned. Energisektoren var lidt overraskende dårligste
sektor for måneden set i lyset af, at olieprisen ikke
ændrede sig synderligt. Faldet skal dog formentlig ses
i sammenhæng med, at sektoren var den bedst
performende i 2016 og specielt i december måned
oplevede store kursstigninger.
På sektorniveau kom de største positive bidrag til
måneden fra afdelingens eksponering til finans,
hvorimod vores eksponering til telekommunikation og
især vores manglende eksponering til råvareselskaber
trak ned i det samlede merafkast.
Inden for telekommunikation var det specielt det
britiske teleselskab BT, der bidrog negativt for
måneden. Selskabet pre-warnede inden deres
regnskabsaflæggelse, da deres italienske ledelse har
svindlet lokalt med interne regnskaber. Konsekvensen
har været, at indtjeningen fra Italien over en periode
er blevet overvurderet, og den samlede pengestrømseffekt kan løbe helt op i GBP 500 mio. Selskabet
oplyser, at de iværksætter en analyse af
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forretningsgangene, for at dette undgås i fremtiden.
Herudover nedjusterede selskabet forventningerne for
deres Public Sector and Business-segment, således at
de nu ser flad EBITDA for indeværende og næste år.
Aktien faldt efterfølgende 21% på nyheden og har
stort set været uændret siden. Hvis der justeres for de
foreløbige tal, handler aktien nu tæt på peer group,
men unægtelig med en højere risikoprofil, hvorfor vi
revurderer positionen.
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af
porteføljens struktur i den forgangne måned. Vores
overvægt i IT og finans er nok de mest cykliske
elementer i porteføljen set i relation til den nævnte
sektorrotation.
Porteføljen er fortsat overvægtet stabile relativt til de
cykliske sektorer, hvilket på den korte bane kan give
yderligere udfordringer, hvis markedets fokus på
cykliske aktier fortsætter. Det er dog vores
forventning, at dette vil være aftagende.

PFA INVEST EUROPA VALUE AKTIER
Porteføljens afkast kan i januar opgøres til -0,6% mod
benchmarks -0,3%.
De globale aktiemarkeder havde en stort set flad
udvikling i januar. Trump-effekten er aftagende og
investorerne begynder så småt at tale om udfaldet af
det franske valg. Hvis man går et skridt dybere med
afkastet, fortsatte rotationen mod cykliske sektorer i
dele af januar, men ikke med så stærk effekt som vi
så i andet halvår af 2016. Således var selskaber
indenfor materialer, industri og IT de bedste sektorer,
mens traditionelt defensive sektorer som tele- og
forsyningsselskaber klarede sig dårligst. For materialer
var det femte måned i træk med positivt afkast.
Regnskabsperioden startede stærkt med positive
overraskelser primært i bankerne, men der var også
en række nedjusteringer med blandt andet Pearson og
BT. Opkøb og fusioner har historisk været med til at
skabe en positiv udvikling på markederne. I januar var
der en del af slagsen med Essilor/Luxottica, Actelion/JJ,
BATS/Reynolds, Tesco/Booker, Generali/Intesa og
Safran/Zodiac.
Hvis vi ser på porteføljen, er de største positive bidrag
fra Rio Tinto (materialer), som red på det positive
momentum,
der
er
i
materialeaktierne.
Materialeaktierne nyder godt af gode økonomiske
nøgletal globalt set. Herudover har mange investorer
brugt materialeaktierne som en optimistisk Trumpafledt handel, idet aktier i materialesektoren vil nyde
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godt af de potentielle infrastrukturinvesteringer, som
Trump taler om. Faurecia (auto) og STMicroelectronics
(IT) er to yderligere selskaber, der har bidraget meget
til performance og nydt godt af rotationen til de
cykliske sektorer. De selskaber, der har bidraget
negativt til performance, var BT (tele), Royal Mail
(distribution) og Aryzta (fødevarer).

PFA INVEST USA STABILE AKTIER
(etableret 21.10.2016)
Det amerikanske aktiemarked startede januar måned i
et svagt minus målt i danske kroner med et afkast på
-0,4%. Den forholdsvis store rotation ind i cykliske
aktier, som vi var vidner til i specielt andet halvår af
2016, fortsatte til dels i årets første måned. Specielt
selskaber indenfor råvarer havde en god måned, men
andre cykliske sektorer som IT og cyklisk forbrug
leverede ligeledes positive afkast. Omvendt oplevede
mere defensive sektorer som stabilt forbrug, telekom
og forsyning faldende kurser i årets første måned. Set
i lyset af, at olieprisen ikke ændrede sig synderligt
over måneden, var energisektoren lidt overraskende
dårligste sektor. Faldet skal dog ses i sammenhæng
med, at sektoren var den bedst performende i 2016
og også steg pænt i december måned.
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i januar et absolut
afkast på -1,2% målt i danske kroner, hvilket var 0,8%
dårligere end benchmark. 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 samt
øgede infrastruktur investeringer. Dette har betydet
at cykliske og råvarerelaterede selskaber har
outperformet mere defensive selskaber, der ikke i
samme grad er gearede til øget økonomisk
momentum. Afdelingens underperformance for januar
måned kan derfor delvist tilskrives dette.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for januar fra Zimmer Holdings, S&P
Global og IHS Markit, mens Verizon, Facebook og
United Parcel Services var de største negative
bidragsydere. Zimmer Holding leverede et godt fjerde
kvartals regnskab, som delvist fjernede usikkerheden
der opstod i forbindelse med deres svage regnskab
for tredje kvartal, og aktien steg efterfølgende pænt.
Omvendt leverede Verizon og United Parcel Services
begge lidt skuffende regnskaber. Verizon skuffede
primært på deres wireless-forretning og reducerede
2017 guidance til flad mod tidligere BNP-lignende
vækstforventninger. United Parcel Services skuffede
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på indtjeningen, der ikke formåede at vokse i takt
med den stigende volumen indenfor e-handel.
Generelt har øget e-handel presset rentabiliteten i
industrien og nødvendiggjort en optimering og
effektivisering af driften. Det er skuffende, at de
initiativer som selskabet allerede har implementeret,
ikke i større grad har båret frugt i 2016. Det var
tidligere forventningen, at selskabet allerede ved
udgangen af indeværende år ville have forbedret
rentabiliteten på e-handel betydeligt, men dette er nu
minimum skubbet et år ud.
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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 januar er afdelingen fortsat betydeligt
overvægtet kvalitetsselskaber, der historisk har udvist
en stabil værdiskabelse, og som fremadrettet vurderes
at have en høj visibilitet på indtjeningen. Dette kan
dog på den korte bane fortsat give udfordringer, hvis
markedets fokus på cykliske aktier fortsætter. Det er
dog vores forventning, at dette vil være aftagende.
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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.
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