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MARKEDSKOMMENTAR
Stigende vækstforventninger skabte i slutningen af
2016 gunstige forhold for aktier, som sluttede 2016 af
med nye kursrekorder på bl.a. det amerikanske
aktiemarked. Fed hævede i december renten med 25
bp. til 0,75% og signalerede yderligere rentestigninger
i 2017, om end i et afmålt tempo. ECB forlængede
opkøbsprogrammet til mindst udgangen af 2017, men
reducerede de månedlige opkøb. Olieprisen og et mere
positivt syn på global vækst skabte store forskelle
mellem
vindere
og
tabere
i
aktieog
obligationsmarkederne.

Udsving i konjunkturindikatorerne i 2016
– men vækstudsigterne er positive
Konjunkturindikatorerne steg gennem 2016, men
udviste samtidig store udsving, hvorfor det samlet set
har været svært at få en solid pejling på, hvor
økonomierne var på vej hen. I USA havde
fremstillingssektoren særligt tre måneder i kritisk
territorium (januar, februar og august), mens der var
mere solide tal for de øvrige måneder. August var en
svag måned generelt. Industriproduktionen har
generelt ligget i den svage ende, hvilket har givet
anledning til bekymring. Beskæftigelsen i USA derimod
har vist positive tendenser over hele året, dog med et
svagt tal for maj. I gennemsnit blev der nyansat
190.000 hver måned i USA, hvilket sammen med en
relativt svag lønvækst er foreneligt med en moderat
vækst i økonomien. Boligmarkedet har generelt også
vist solide tendenser igennem 2016.
Senest har globale vækstindikatorer udviklet sig
positivt i fjerde kvartal 2016. I Europa steg PMIindikatoren i december til 54,9, hvilket er det højeste
niveau siden 2011, mens indikatorerne fra andre
regioner fulgte en stigende trend og lå på eller over
niveauet fra store dele af 2015 og 2016. Det samme
billede viser sig ligeledes blandt andre økonomiske
nøgletal, som har overrasket positivt i forhold til
forventningerne på tværs af regioner. Denne
forbedring har samlet set ført til en gradvis opjustering
af vækstudsigterne for 2017. Den aktuelle udvikling i
økonomien passer godt med vores hovedscenarie for
2017, hvori vi venter at moderat global vækst stiger
lidt i forhold til 2016.
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Fed hæver gradvist renten mens ECB
forlænger opkøbsprogrammet
Forbedrede
konjunkturindikatorer
og
arbejdsmarkedsforhold i USA, kombineret med blandt
andet gradvist stigende lønvækst i løbet af 2016, fik
Fed til at hæve renten med 25 bp. til 0,75% i
december. Det er kun den anden renteforhøjelse siden
renten blev sænket til tæt på 0% i 2009. Der er stadig
ikke tegn på en kraftigere acceleration i lønvæksten og
Fed kan derfor fortsætte den meget gradvise
normalisering af renterne de kommende år. I december
signalerede Fed omkring tre renteforhøjelser i 2017,
hvis økonomien fortsætter sin robuste udvikling.
Det er dog fortsat væsentlig færre rentestigninger end
i den forrige rentecyklus, hvor renten blev hævet otte
gange årligt.
I Europa valgte ECB i december at fastholde den
toneangivende rente uændret på -0,40% og samtidig
forlænge opkøbsprogrammet med ni måneder, således
at det nu løber mindst 2017 ud. Samtidig blev de
månedlige obligationsopkøb reduceret med 20 mia.
EUR til 60 mia. EUR startende fra april. I Japan styrer
Bank of Japan (BoJ) stadig efter at holde 10-årige
renter meget tæt på 0%. Divergerende signaler fra
centralbankerne har ført til stigende amerikansk
rentespænd overfor Europa og Japan, hvilket har
bidraget til en styrkelse af USD over for EUR og JPY.

Stor forskel på vindere og tabere på de
finansielle markeder i 2016
Aktiemarkedet: I 2016 endte globale aktier med at give
et pænt afkast i DKK på lidt over 10%. Aktieinvestorer
skulle imidlertid have gode nerver i løbet af året, der
startede med kraftige kursfald som følge af stigende
recessionsfrygt i USA og Kina. Aktienedturen i januar
og februar 2016 var særligt udtalt inden for
europæiske aktier, der var nede med 17%.
Amerikanske aktier faldt i samme periode omkring
10%. Fra medio februar vendte markedet imidlertid –
men kun frem til juni.
Umiddelbart før det første store politiske tema, Brexit
afstemningen i juni i Storbritannien, var amerikanske
aktier oppe med 5%, mens europæiske aktier ”kun” var
faldet 5%. Men det overraskende udfald af Brexit
betød, at markedet igen faldt markant. Amerikanske
aktier faldt 5%, mens europæiske aktier faldt
yderligere 10% på få dage.
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Også andet halvår blev karakteriseret ved store
udsving, særligt i den anden halvdel. Fokus var særligt
rettet mod det amerikanske præsidentvalg i november
og reformvalget i Italien primo december. I begge
tilfælde endte markederne overraskende med at stige
efter valgene. USA sluttede således året med at være
steget omkring 12% og Europa 2%, begge i lokal
valuta.

frasalg var en medvirkende faktor til de accelererede
aktiekursfald primo året. 54 USD/tønde er stadig lavt,
set over de seneste fem år, hvor 100 USD/tønde var
normen frem til 2015.

Obligationsmarkedet: Renterne har på tilsvarende vis

Vækstog
tillidsindikatorer
peger
på,
at
aktiemarkederne får en væsentlig bedre start på det
nye år – sammenlignet med de store kursfald primo
2016. Faresignalerne er grundlæggende færre, og der
er med andre ord et bedre fundamentalt afsæt for
risikofyldte aktiver i 2017.

været inddelt i første halvår med faldende renter og
andet halvår med stigende renter, startende i
september.
USD har ligeledes været inddelt i en periode med
faldende USD mod danske kroner, hvor USD faldt 6%
frem til primo maj. Herefter er USD steget 9%.
Kreditobligationer har været en af de bedst
performende aktivklasser i 2016 efter at have bundet
medio februar. Særligt high yield obligationer har givet
høje afkast på omkring 20%. Emerging market
obligationer har givet omkring 13% og investment
grade obligationer omkring 8%.
Olien, der faldt gennem 2015, bundede i februar 2016
på 26 USD/tønde. Ultimo 2016 var vi oppe på 54
USD/tønde. De stærkt faldende priser primo året gav
anledning til aktiesalg fra statslige fonde, der var
tvunget til at realisere midler, for at dække
budgetunderskud som følge af de lave priser. Disse
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Bedre afsæt for risikofyldte aktiver i
2017– men nervøsitet for øget volatilitet

Aktiemarkederne har dog allerede vist god momentum
siden det amerikanske præsidentvalg i starten af
november. Det har betydet, at aktierne, målt ved flere
indikatorer, ser overkøbte ud, hvorfor en vis
opbremsning eller korrektion er sandsynlig. Samtidig
synes den største trussel på den økonomiske front at
være den fortsatte kapitaludstrømning fra Kina – også
selvom vækstindikatorerne fra Kina er overvejende
positive, lige som det er tilfældet i resten af verden.
Dertil kommer, at volatiliteten er høj. Samlet set har
PFA derfor positioneret de balancerede porteføljer til
en defensiv start på det nye år med bl.a. en taktisk
undervægt af aktier.
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AFKASTOVERSIGT 2016 - PFA INVEST
December

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance A

1,2%

5,2%

7,1%

12,4%

26,6%

28-01-2014

PFA Invest Balance B

2,1%

5,4%

10,3%

15,4%

52,3%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

2,8%

4,9%

-0,9%

N/A

3,9%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier (D)

2,5%

5,4%

17,7%

18,5%

85,0%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,4%

1,4%

N/A

N/A

1,4%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

1,2%

8,1%

7,8%

19,4%

37,2%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,2%

-3,0%

N/A

N/A

-3,0%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

6,0%

4,0%

36,4%

17,9%

129,9%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

5,0%

-0,6%

11,4%

8,2%

43,5%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

6,1%

3,0%

14,1%

-0,9%

16,5%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

2,9%

5,9%

N/A

N/A

5,9%

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
BALANCE A
Portefølje- og afkastkommentar for 2016
2016 blev endnu et positivt år for risikofyldte aktiver
– om end volatiliteten var særdeles høj undervejs. De
økonomiske svaghedstegn i Kina og USA primo 2016
foranledigede et markant frasalg af aktier i januar og
februar, og vi skulle frem til november, før aktier
overordnet set slog obligationer målt på afkastet.
Inden for obligationer var kreditobligationer, og
særligt high yield obligationer, den aktivklasse, der var
bedst performende. Inden for aktier har der været
meget store forskelle på stilarter og regioner.
Målt på porteføljen har det absolutte afkast på 5,2%
været tilfredsstillende, også hvis der måles i forhold til
lignende strategier. Derimod har afkastet for året
sammenlignet
med
benchmark
ikke
været
tilfredsstillende.
Den
primære
forklaring
på
den
relative
underperformance skal findes i allokeringen til globale
aktier, der har underperformet relativt til sit
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benchmark. Ligeledes har allokeringen til europæiske
og danske aktier trukket ned i performance.
Inden for porteføljen har aktier givet et afkast på
3,2% i december. År til dato er afkastet på 4,3%. MSCI
World har givet 10,3% i samme periode. Det lavere
afkast skyldes ligeligt lavere afkast i de valgte globale
aktier og overvægt til europæiske aktier, herunder
danske aktier. Globale aktier udgør 17,4%, mens der
herudover er allokeret 3,4% til Europa (højt udbytte
aktier og value aktier) og 1,4% til danske aktier samt
1,9% til amerikanske stabile aktier.
Porteføljen afspejler i en vis udstrækning markedet og
udviste store fald frem til februar, på op mod -5,5%.
Frem til maj kom porteføljen igen i positivt territorium
og performede på niveau med benchmark. Balance A
klarede sig fornuftigt igennem Brexit med kun et
mindre tab grundet den lave aktieandel og høje
obligationsandel. Dog blev der tabt terræn ift.
benchmark. I de stille måneder fra august til oktober
lå afkastet stabilt omkring 3%. Markedet accelererede
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efter valget i USA primo november, og afkastet endte
året pænt på 5,2%.
Kreditobligationer har givet et afkast på 1% i
december og 7,9% år til dato. Dette er 2,3%-point
mere
end
benchmark
for
året.
Kreditobligationsandelen har ligget omkring de 35%.
Ultimo er andelen på 35,1%. Investment grade
obligationer udgør ca. 25% mens high yield og
emerging market obligationer er ligeligt fordelt.
Traditionelle obligationer har givet et afkast på 0,5% i
december og 4,5% i 2016. Målt på året har de givet
0,2%-point
mindre
end
benchmark.
Aktivklassen/renterisikoen har været undervægtet
gennem hele året og udgør ultimo 33% i danske
obligationer og 3,2% i udenlandske obligationer.
Lange obligationer har givet højere afkast end korte
obligationer, hvilket understreger, at investor også i
dette segment er blevet belønnet for at tage risiko.

Allokering
Porteføljen startede året med at være let overvægtet
aktier. Generelt har allokeringen til aktier været
faldende fra 26% til godt 22% frem til medio oktober.
Herefter er aktieandelen øget til omkring 24% ved
årets udgang – i forhold til benchmark på 25%.
Porteføljen er ved indgangen til januar 2017
undervægtet i aktier. Generelt anser PFA korrektioner
som værende købsmuligheder, uden dog at aktier
forventes overvægtet markant på den korte bane.
Regionalt er europæiske aktier fortsat overvægtet i
forhold til amerikanske aktier. USA er generelt dyrt
prisfastsat i forhold til Europa, om end vi fortsat
finder mange veldrevne selskaber samt en bedre
politisk stabilitet på det amerikanske marked.
Realkreditobligationer ser attraktive ud, men de
stigende renter har gjort stater konkurrencedygtige.
Lange obligationer indgår fortsat i allokeringen, da der
er et stort tab relativt hertil ved at ligge i korte
obligationer i form af en lavere (negativ) rente på de
korte. Udenlandske statsobligationer begynder at se
mere attraktive ud. Vi er fortsat positive på
kreditobligationer.

BALANCE B
Portefølje- og afkastkommentar for 2016
2016 blev endnu et positivt år for risikofyldte aktiver
– om end volatiliteten var særdeles høj undervejs. De
økonomiske svaghedstegn i Kina og USA primo 2016
foranledigede et markant frasalg af aktier i januar og
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februar, og vi skulle frem til november, før aktier
overordnet set slog obligationer målt på afkastet.
Inden for obligationer var kreditobligationer, og
særligt high yield obligationer, den aktivklasse, der var
bedst performende. Inden for aktier har der været
meget store forskelle på stilarter og regioner.
Målt på porteføljen har det absolutte afkast på 5,4%
været tilfredsstillende, også hvis der måles i forhold til
lignende strategier. Derimod har afkastet for året
sammenlignet
med
benchmark
ikke
været
tilfredsstillende.
Den
primære
forklaring
på
den
relative
underperformance skal findes i allokeringen til globale
aktier, der har underperformet relativt til sit
benchmark. Ligeledes har allokeringen til europæiske
og danske aktier trukket ca. 1,5%-point ud af
performance.
Inden for porteføljen har aktier givet et afkast på
3,4% i december. År til dato er afkastet på 5,3%. MSCI
World har givet 10,3% i samme periode. Det lavere
afkast skyldes ligeligt lavere afkast i de valgte globale
aktier og overvægt til europæiske aktier, herunder
danske aktier. Globale aktier udgør 37%, mens der
herudover er allokeret 9% til Europa (5% højt udbytte
aktier og 4% value aktier), 3% til danske aktier samt
4% til amerikanske stabile aktier.
Porteføljen afspejler i en vis udstrækning markedet og
udviste store fald frem til februar, på op mod -10%.
Performance var i denne periode svag, og fonden var
1,5%-point efter sit benchmark. Frem til maj kom
porteføljen igen i positivt territorium og performede
på niveau med benchmark. Efter Brexit i juni faldt
porteføljen imidlertid med 5%, og performance i
forhold til benchmark faldt med 3%-point. I de stille
måneder fra august til oktober lå afkastet stabilt
omkring 2%, og performancetabet blev indsnævret til
1,5%-point.
Herefter
accelererede
markedet
overraskende efter valget i USA primo november, om
end porteføljen ikke kunne følge med benchmark.
Kreditobligationer har givet et afkast på 1,3% i
december og 8,9% år til dato. Dette er 1,7%-point
mere
end
benchmark
for
året.
Kreditobligationsandelen har ligget omkring de 20%,
med 21,5% som det højeste og 18,5% som det
laveste i 2016. Ultimo er andelen på 19,5%.
Investment grade obligationer udgør ca. halvdelen
mens high yield og emerging market obligationer er
ligeligt fordelt.
Traditionelle obligationer har givet et afkast på 0,4% i
december og 4,5% i 2016. Målt på året har de givet
0,2%-point
mindre
end
benchmark.
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Aktivklassen/renterisikoen har været undervægtet
gennem hele året og udgør ultimo 23,4%. Lange
obligationer har givet højere afkast end korte
obligationer, hvilket understreger, at investor også i
dette segment er blevet belønnet for at tage risiko.

Allokering
Porteføljen startede året med at være let overvægtet
aktier. Generelt har allokeringen til aktier været
faldende fra 56% til lige under 50% frem til medio
oktober. Herefter er aktieandelen øget til omkring
53% ved årets udgang – i forhold til benchmark på
55%.
Porteføljen er ved indgangen til januar 2017
undervægtet i aktier. Generelt anser PFA korrektioner
som værende købsmuligheder, uden dog at aktier
forventes overvægtet markant på den korte bane.
Regionalt er europæiske aktier fortsat overvægtet i
forhold til amerikanske aktier. USA er generelt dyrt
prisfastsat i forhold til Europa, om end vi fortsat
finder mange veldrevne selskaber samt større politisk
stabilitet på det amerikanske marked.
Realkreditobligationer ser attraktive ud, men de
stigende renter har gjort stater konkurrencedygtige.
Lange obligationer indgår fortsat i allokeringen, da der
er et stort tab relativt hertil ved at ligge i korte
obligationer i form af en lavere (negativ) rente på de
korte. Udenlandske statsobligationer begynder at se
mere attraktive ud. Vi er fortsat positive på
kreditobligationer.

BALANCE C
Portefølje- og afkastkommentar
2016 blev endnu et positivt år for risikofyldte aktiver
– om end volatiliteten var særdeles høj undervejs. De
økonomiske svaghedstegn i Kina og USA primo 2016
foranledigede et markant frasalg af aktier i januar og
februar, og vi skulle frem til november, før aktier
overordnet set slog obligationer målt på afkastet.
Inden for obligationer var kreditobligationer, og
særligt high yield obligationer, den aktivklasse, der var
bedst performende. Inden for aktier har der været
meget store forskelle på stilarter og regioner.
Målt på porteføljen har det absolutte afkast på 4,9%
været tilfredsstillende, også hvis der måles i forhold til
lignende strategier. Derimod har afkastet for året
sammenlignet
med
benchmark
ikke
været
tilfredsstillende.
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Den
primære
forklaring
på
den
relative
underperformance skal findes i allokeringen til globale
aktier, der har underperformet relativt til sit
benchmark. Ligeledes har allokeringen til europæiske
og danske aktier trukket ned i performance.
Inden for porteføljen har aktier givet et afkast på
3,6% i december. År til dato er afkastet på 5%. MSCI
World har givet 10,3% i samme periode. Det lavere
afkast skyldes ligeligt lavere afkast i de valgte globale
aktier og overvægt til europæiske aktier, herunder
danske aktier. Globale aktier udgør 45,5%, mens der
herudover er allokeret 13,9% til Europa (højt udbytte
aktier og value aktier) og 6,4% til danske aktier samt
4,2% til amerikanske stabile aktier.
Porteføljen afspejler i en vis udstrækning markedet og
udviste store fald frem til februar, på op mod -13,5%.
Frem til maj kom porteføljen igen i positivt territorium
og performede på niveau med benchmark. Efter Brexit
i juni faldt porteføljen imidlertid med 7%, og
performance i forhold til benchmark faldt markant. I
de stille måneder fra august til oktober lå afkastet
stabilt omkring 0%. Markedet accelererede efter
valget i USA primo november, og afkastet endte året
pænt på 4,9%.
Kreditobligationer har givet et afkast på 1,2% i
december og 8,1% år til dato. Dette er 1%-point mere
end benchmark for året. Kreditobligationsandelen har
ligget omkring de 10%. Ultimo er andelen på 11,5%.
Investment grade obligationer udgør ca. 6%, mens
high yield og emerging market obligationer er ligeligt
fordelt.
Traditionelle obligationer har givet et afkast på 0,3% i
december og 4,2% i 2016. Målt på året har de givet
0,5%-point
mindre
end
benchmark.
Aktivklassen/renterisikoen har været undervægtet
gennem hele året og udgør ultimo 12,5% i danske
obligationer og 0,6% i udenlandske obligationer.
Lange obligationer har givet højere afkast end korte
obligationer, hvilket understreger, at investor også i
dette segment er blevet belønnet for at tage risiko.

Allokering
Porteføljen startede året med at være let overvægtet
aktier. Generelt har allokeringen til aktier været
faldende fra 76% til godt 70% frem til medio oktober.
Herefter er aktieandelen øget til omkring 73% ved
årets udgang – i forhold til benchmark på 75%.
Porteføljen er ved indgangen til januar 2017
undervægtet i aktier. Generelt anser PFA korrektioner
som værende købsmuligheder, uden dog at aktier
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forventes overvægtet markant på den korte bane.
Regionalt er europæiske aktier fortsat overvægtet i
forhold til amerikanske aktier. USA er generelt dyrt
prisfastsat i forhold til Europa, om end vi fortsat
finder mange veldrevne selskaber samt en bedre
politisk stabilitet på det amerikanske marked.

december 2015 hævede renten første gang. Samtidig
med den seneste renteforhøjelse foretog Fed – lidt
overraskende – den første opjustering af deres
forventede median rente siden september 2014.
Dette førte til en kraftig stigning i de kortere
amerikanske statsrenter.

Realkreditobligationer ser attraktive ud, men de
stigende renter har gjort stater konkurrencedygtige.
Lange obligationer indgår fortsat i allokeringen, da der
er et stort tab relativt hertil ved at ligge i korte
obligationer i form af en lavere (negativ) rente på de
korte. Udenlandske statsobligationer begynder at se
mere attraktive ud. Vi er fortsat positive på
kreditobligationer.

Også i december stemte de italienske vælgere nej til
en
forfatningsændring,
hvilket
førte
til
premierminister Renzis tilbagetrædelse og forøget
usikkerhed om løsningen på den nødvendige
rekapitalisering af den italienske banksektor.

MELLEMLANGE OBLIGATIONER (etableret 30.03.2016)

December måned endte med et mindre rentefald og
reverserede dermed lidt af de foregående måneders
rentestigninger, der kom i kølvandet på det
amerikanske valg, forventningerne til mere ekspansiv
finanspolitik og generelle forventninger til højere
inflation.

Afkastet i december blev 0,4%, hvilket er på niveau
med afkastet på benchmark. For året kan afkastet
opgøres til 1,4%, hvilket er 0,1%-point bedre end
afkastet for benchmark.

Porteføljen lå i december neutral i forhold til
overordnet renterisiko og leverede et afkast på 0,2%.
Afkast for året endte på -3,0%, 0,3%-point lavere end
benchmark.

Årets sidste måned var endnu engang præget af
centralbank aktivitet og indeholdt endnu en
europæisk folkeafstemning. ECB besluttede at trimme
QE programmet fra EUR 80 mia. til EUR 60 mia. per
måned gældende fra marts 2017, men samtidig
forlænge det til slutningen 2017 – eller længere. Fed
hævede renten med 25bps og foretog – lidt
overraskende – den første opjustering af deres
forventede median rente siden september 2014. De
italienske
vælgere
stemte
nej
til
en
forfatningsændring, hvilket førte til premierminister
Renzi’ tilbagetrædende og forøget usikkerhed om
løsningen på den fornødne rekapitalisering af den
italienske
banksektor.
De
seneste
måneders
rentestigninger blev reverseret en smule på trods af
at inflationsforventningerne fortsatte opad, og alt i
alt sluttede 2016 som endnu et år med rentefald
drevet af første halvårs markante rentefald.
Kreditspændet på konverterbare realkreditobligationer
og rentetilpasningsobligationer blev indsnævret og
dermed sluttede segmentet stærkt og bedre end
statsobligationer i december.

UDENLANDSKE STATSOBLIGATIONER (etableret 21.10.2016)
ECB besluttede ved årets sidste møde at trimme QE
programmet fra EUR 80 mia. til EUR 60 mia. per
måned gældende fra marts 2017, men samtidig
forlænge det til slutningen af 2017 – eller længere.
Fed endte med i december endelig at levere den
længe ventede renteforhøjelse nummer to, siden de i
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KREDITOBLIGATIONER
December blev en stærk måned for kreditobligationer
henover alle markeder, men især for Nordamerikansk
kredit. Foreningen gav et afkast på 1,2%, hvilket er
højere end benchmarket på 1,0%. Dermed har
foreningen givet et meget højt afkast på 8,1% i 2016
imod benchmark på 7,1%, hvilket er 100 basispunkter
foran benchmark efter omkostninger.
December blev præget af faldende likviditet i
markedet op imod årsafslutningen. Markedet
forventer generelt, at den fremtidige økonomiske
politik i USA vil være til gavn for indenlandsk
efterspørgsel og især små og mellemstore
virksomheder. Netop den politik rammer godt ind i US
high yield segmentet som forventes at nyde gavn
heraf, da disse virksomheder primært er orienteret
imod indenlandsk efterspørgsel. Hertil skal lægges den
foreløbige
OPEC
aftale
omkring
at
sænke
olieproduktionen som ligeledes understøtter en stor
del af US high yield som har finansieret de mindre
olieproducenter indenfor udvinding af skifergas og
skiferolie. 2016 blev et begivenhedsrigt år med
ganske store udsving mellem top og bund. 2016
startede med et meget svagt marked på grund af
usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Kina.
Det satte især råvarer såsom olie og metaller under
pres, og satte spørgsmålstegn ved den fundamentale
udvikling i Emerging Markets. Men i begyndelsen af
NYHEDSBREV | Nr. 1 - JANUAR 2017

året annoncerede den europæiske centralbank deres
opkøbsprogram for virksomhedsobligationer, hvilket
gav
et
solidt
boost
til
især
europæiske
kreditobligationer. Resten af foråret handlede
kreditobligationer ganske stærkt efterhånden som
ECB’s opkøbsprogram startede op og bekymringen for
Kina trådte i baggrunden. Samlet set oplevede alle
kreditklasser betydelige kreditafkast. Investment
grade en indsnævring af kreditspændet på 34
basispunkter, US high yield på 251 basispunkter og
Emerging Markets på 73 basispunkter. De ledende
renter oplevede betydelige udsving henover året, hvor
de først oplevede store fald indtil midten af året, for
at stige kraftigt efter det amerikanske præsidentvalg.
Udsvinget på den amerikanske 10-årige rente har
været 124 basispunkter mellem top og bund. Samlet
set sluttede året med en stigning på 18 basispunkter
for en 10-årige amerikansk stat, hvorfor der kun var
et mindre afkastbidrag herfra. I løbet af oktober 2016
skiftede
foreningen
strategi
og
påbegyndte
valutaafdækning således, at der fremover findes en
begrænset valutarisiko.
Investment grade sluttede året med et solidt afkast
på 1,6% i december, Dermed sluttede årsafkastet på
10,8% hvilket er meget tilfredsstillende.
Kreditpræmien blev indsnævret, hvilket opvejede
stigende renter efter at den amerikanske centralbank
besluttede at hæve den styrende rente. Dette
resulterede også i en styrkelse af dollaren. Fokus er
fortsat i høj grad på banker, hvor den italienske bank,
Monte dei Paschi de Siena, meddelte at planen om at
fremskaffe ny kapital var gået i vasken, og staten nu i
stedet vil indskyde kapital og sandsynligvis nedskrive
det meste af den efterstillet gæld. På den positive
side indgik Deutsche Bank et forlig med det
amerikanske justitsministerium på USD 7,2 mia.
hvilket er inden for rammerne af hvad den tyske
storbank kan håndtere. Udsigterne for 2017
understøttes af ECB’s beslutning om at forlænge
opkøbsprogrammet til slutningen af året. Der er dog
stadig usikkerhed, om ECB vil ændre forholdet af
opkøb fordelt på hhv. statsobligationer og
virksomhedsobligationer.
High yield leverede et afkast på 2,37% i december,
hvilket var drevet af en indsnævring af kreditspændet
på 46bps. Merafkastet i forhold til statsobligationer
blev på 1,9%. Årets sidste måned var mere travlt end
normalt. ECB besluttede at trimme QE programmet fra
EUR 80 mia. til EUR 60 mia. per måned gældende fra
marts 2017, men samtidig forlænge det til slutningen
2017 – eller længere. Fed hævede renten med 25bps
og foretog – lidt overraskende – den første
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opjustering af deres forventede median rente siden
september 2014. De italienske vælgere stemte nej til
en
forfatningsændring,
hvilket
førte
til
premierminister Renzi’ tilbagetrædende. Men heller
ikke dette var nok til at få investorerne til at ryste på
hånden. Energisektoren klarede sig bedst med et
afkast på 3,9% og Forsyningsvirksomheder dårligst
med 1,5%. Høj beta obligationer, med laveste
kreditkvalitet, gav 10,9%. Porteføljen er overvægtet
Industri via en række alpha allokeringer, som mere
end kompenserede for den forsatte undervægtet i
Energi. Porteføljens afkast for 2016 er 20,1% efter
omkostninger, hvilket er 0,1% mindre end benchmark.
Emerging Markets fulgte det generelle kreditmarked i
december. 2016 blev endnu et volatilt år, men blev et
rigtigt godt år for Emerging Markets. Ved årets start
var der stor usikkerhed omkring Kinas eksterne
balancer og den generelle økonomiske situation her.
Kina har stor betydning for verdensøkonomien og
især på Emerging Markets, hvilket gav en betydelig
udvidelse af kreditspændet i januar og februar. ECBs
annoncerede
deres
opkøbsprogram
for
kreditobligationer i begyndelsen af året, hvilket gav
betydelig støtte til både rente og kreditmarkedet samt
for Emerging Markets. På nuværende tidspunkt har
Emerging Market indhentet en betydelig del af det
relative tab til andre kreditklasser, som blev åbnet op
efter afslutningen af opkøbsprogrammerne for den
amerikanske centralbank i 2013. Ved indgangen til
2016 havde mange Emerging Markets lande oplevet
betydelige forbedringer af de eksterne balancer,
hvilket
har
hjulpet
stærkt
på
landenes
makroøkonomiske stabilitet. Forbedringen i de
eksterne balancer og ændring af vækstkurven i flere
lande var årsagen til det stærke marked i 2016.

DANSKE AKTIER
Det amerikanske og europæiske aktiemarked oplevede
stigninger i december. Målt ved OMX Copenhagen
Cap_GI steg danske aktier med 6,3%. Dermed har det
danske aktiemarked givet 3,2% i 2016. Porteføljen gav
i december et afkast på 6,0%, hvilket bringer årets
afkast på 4,0%.
Afkastet på det danske aktiemarked var meget lavere
end de foregående år efter finanskrisen. De globale
aktiemarkeder gav i 2016 et bedre afkast end danske
aktier. Markedsafkastet 2016 var meget påvirket af
kursfald på enkelte større aktier. Blandt de større
aktier faldt Novo Nordisk og Novozymes med
henholdsvis 35% og 25%. Blandt de større aktier med
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positivt afkast finder vi Mærsk med 32% og Genmab
med 26%.
Hvis vi ser på december var det en ”risk-on” måned
med afkast på godt 6,0% for danske aktier. Markedet
blev trukket godt op af blandt andet Mærsk, der
afholdt kapitalmarkedsdag og aktien steg over 20% i
måneden. Der er en forventning i markedet om at vi
har
passeret
det
cykliske
lavpunkt
i
containerindustrien. Novo Nordisk steg 7%. En del af
stigningen i Novo Nordisk skyldes, at dollaren er
steget i de seneste måneder, hvilket gavner Novo,
som har godt halvdelen af deres omsætning i dollars.
Vestas var en af de få store aktier på det danske
aktiemarked med negativ performance. Aktien er
fortsat præget af bekymring om den fremtidige
energi-politik under den nye præsident i USA.
De største bidragsydere til årets performance har
været Schouw & Co (overvægt), Jyske Bank
(undervægtet i starten af året og overvægtet senere i
2016)
og
Novozymes
(undervægtet),
mens
Københavns Lufthavne (undervægt), Danske Bank
(undervægt) og Lundbeck (undervægt) bidrog
negativt.
Jyske Bank aktien var presset af de faldende renter i
1. halvår af 2016. Når renterne er meget lave er det
generelt svære for bankerne at tjene penge. Det blev
vendt over sommeren 2016, hvor renterne begyndte
at stige igen og aktien steg derfor fra bunden i løbet
af sommeren. Schouw & Co. aktien var flad i 1. halvår,
men en opjustering ved halvårsregnskabet fik aktien
til at stige, så den endte 2016 med et afkast på 40%.
Tre ud af seks divisioner var bedre end ventet
herunder Biomar, der er verdens tredjestørste
producent af kvalitetsfoder til industrialiseret
fiskeopdræt. Novozymes aktien var undervægtet i
årets løb. De fleste af Novozymes divisioner har været
i modvind, hvilket har givet nogle dårligere end ventet
kvartalsregnskaber.

GLOBALE AKTIER
Afdeling Globale Aktier gav i december et afkast på
2,5%, hvilket er 0,4%-point lavere end for
porteføljens benchmark, MSCI World (DKK). For året
har afdelingen givet et afkast på 5,4%, hvilket er
4,9%-point lavere end MSCI World (DKK), der har givet
10,3% i afkast.

DKK. Rotationen ind i de cykliske aktier og særligt
bankaktier fortsatte året ud, hvormed de cykliske
aktier klarede sig bedst gennem året, mens de
traditionelle defensive højkvalitetsaktier klarede sig
dårligt.
Porteføljens underperformance for året i forhold til
dets benchmark, MSCI World, skyldes særligt dens
regionale eksponering med overvægt i Europa. Trods
en god afslutning har de europæiske aktier klaret sig
markant ringere end de amerikanske aktier, og også
noget ringere end japanske aktier.
Derudover har manglende eksponering til de meget
cykliske industri-, energi- og råvareselskaber, der alle
drog nytte af forbedrede makroøkonomiske nøgletal
og den følgende rotation væk fra de defensive
selskaber bidraget negativt. Overordnet set har
porteføljen været positioneret til at drage nytte af
sektorrotationen med en overvægt i bankaktier og en
undervægt
indenfor
de
stabile,
men
dyre
forbrugsaktier samt forsyning og ejendomme.
Positioneringen har dog ikke været tilstrækkelig til at
opveje stigningerne i de føromtalte højbeta-aktier.
Porteføljens eksponering til den pharmaceutiske
sektor, der traditionelt værdsættes for sine defensive
kvaliteter, har været en skuffelse gennem 2016. Novo
Nordisk faldt med 36% grundet intensiveret
konkurrence og dermed prispres i USA, og Allergan
faldt med 32% grundet faldende forventninger til
selskabets indtjening gennem året. Faldene skal dog
ses i lyset af, at sundhedssektoren har været den
ringeste sektor målt på afkast gennem 2016.
Udfordrende er særligt det amerikanske marked, der
gennem årtier har været særdeles gunstig for
industrien.
Prisniveauet her har dog nået et niveau, hvor det
dårligt nok kan blive højere, og med knappe
ressourcer hos betalerne vil presset for lavere priser
være markant stigende fremadrettet. Det er ikke
vores forventning at presset på den pharmaceutiske
sektor, herunder Novo Nordisk, vil aftage væsentligt i
2017.
Største
positive
bidragsydere
i
2016
var
biotekselskabet
Medivation,
industriselskabet
Ingersoll-Rand
samt
JP
Morgan,
mens
medicinalselskaberne Allergan og Novo Nordisk samt
Norwegian Cruise Line bidrog mest negativt.

Aktiemarkederne afsluttede året stærkt, og særligt de
europæiske aktier fik en stærk afslutning og endte
året med et afkast på 1,8%. Til sammenligning steg
aktierne i USA og Japan med hhv. 15% og 6% for året i
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HØJT UDBYTTE AKTIER
Afdelingens afkast var i december 5,0%, hvilket er
0,8% lavere end for porteføljens benchmark, MSCI
Europe (DKK). For året har afdelingen givet et afkast
på -0,6% hvilket er 2,8% lavere end benchmark der
har givet 2,2%.
Aktiemarkederne i Europa sluttede året stærkt med en
stigning på 5,8%. Markederne har dog haft modvind
det meste af 2016, hvor fokus har været på den
meget
lave
økonomiske
vækst,
selskabernes
manglende
indtjeningsvækst
og
politiske
begivenheder. Afkastmæssigt har Europa således
været det dårligste marked blandt de store markeder
målt i danske kroner i 2016. Amerikanske aktier steg
med 15%, japanske aktier 6% og globale aktier under
et med 10%.
I første halvår gav de europæiske aktiemarkeder et
negativt afkast, der var især hårdt pres på bankerne
drevet af den lave rente og deraf følgende pres på
rentemarginalerne. Desuden gav resultatet fra den
engelske EU afstemning, der endte med et Brexit
yderligere usikkerhed og kursfald på markedet initialt.
Andet halvår bød på stigende aktiemarkeder og renter
i takt med de økonomiske nøgletal i USA viste
forbedringer og valget af Trump forstærkede denne
effekt. Konsekvensen af dette har været en markant
sektorrotation fra juli, hvor de konjunkturfølsomme
sektorer har outperformet de defensive sektorer og
aktiemarkederne er generelt steget mere end 10% i
perioden.
Højt Udbytte aktier var generelt en smule under pres i
2016 og specielt i andet halvår, hvor der var en
søgning væk fra stabilitet og kvalitet til mere
konjunkturfølsomme selskaber, hvilket også påvirkede
afdelingens relative afkast. På sektorniveau kom de
største positive bidrag til året fra afdelingens
eksponering til Finans- og IT aktier, hvorimod vores
eksponering til Telekommunikation og især vores
manglende eksponering til råvareselskaber trak ned i
det samlede merafkast.

EUROPA VALUE AKTIER
Porteføljens afkast kan i december opgøres til 6,1%
mod benchmarks 5,8%. For året har porteføljen givet
et afkast på 3,0% svarende til et merafkast på 0,8%
inkl. omkostninger i forhold til afkastet for MSCI
Europa (DKK).

store temaer. Aktiemarkederne var meget bekymrede
op til disse begivenheder som faktisk endte med at
hjælpe aktiemarkedet – hvis man måler på den
kortsigtede effekt efterfølgende.
Helt overordnet var der meget forskel på det første
og andet halvår med nogle store temaer der prægede
aktiemarkederne. Første halvår var karakteriseret af
faldende renter og inflationsforventninger. Det gav
lidt medvind til defensive strategier på trods af at
defensive aktier er særdeles dyrt prisfastsat. Man kan
sige at defensive aktier minder lidt om obligationer,
idet de typisk har stabil indtjening. Derfor vil de som
regel gøre det godt ved faldende renter. Modsat var
der ikke den store interesse for billige aktier i første
halvår af 2016.
Over sommeren vendte det og renterne steg. Det
medførte at de defensive strategier mistede terræn
og der kom mere fokus på såkaldte value aktier, som
denne afdeling investerer i. I tiden efter det
amerikanske præsidentvalg forstærkedes denne
tendens med stigende renter og samtidig performede
value aktier bedre end defensive aktier. Den
overordnede tendens i de finansielle markeder er et
potentielt skift fra fokus på pengepolitik til
finanspolitik, og det gavner en helt anden type
virksomheder, end det man har set de foregående år.
Idet afdelingen har færre af de højt prisfastsatte
aktier i porteføljen, har det gavnet afkastet over de
seneste par måneder af året.
Hvis vi ser på porteføljen har de bedste selskaber
således været STMicroelectronics (IT), Arkema
(materials) og Ashtead (industri). STMicroelectronics
producerer halvledere (semiconductors). Lidt over
30% af deres omsætning kommer fra deres bildivision,
hvor de leverer elektriske komponenter til biler. Flere
og flere investorer fokuserer på temaet om
elektrificering af biler og aktien er steget over 100%
siden sommeren 2016. Ashtead er udlejer af udstyr til
forskellige formål blandt andet infrastruktur. Aktien er
steget over 40% siden starten af 2016, men specielt
efter valget af Trump er aktien steget på grund af
Trumps udtalelser om øgede investeringer i
infrastruktur. OMV er et olie selskab der producerer
olie og driver flere raffinaderier og over 4.000
tankstationer i Central- og Østeuropa. Produktionen
er over 300.000 tønder per dag. OMV er steget i takt
med oliesektoren i Europa, men aktien har givet lidt
højere afkast end sektoren.

2016 vil ikke blive husket for høje afkast men mere de
politiske begivenheder med Brexit og Trump som de
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USA STABILE AKTIER (etableret 21.10.2016)
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i december et
absolut afkast målt i danske kroner på 2,9%, hvilket
var 0,6% bedre end benchmark. Siden etableringen
den 21. oktober har afdelingen givet et afkast på
5,9%, hvilket er 2,0% lavere end benchmark, der har
givet et afkast på 7,9% målt i danske kroner.
Det amerikanske aktiemarked fortsatte november
måneds positive takter om end i et lidt lavere tempo
med en stigning på 2,3% målt i danske kroner. Fokus
var fortsat på Trump’s valgsejr og eftervirkningerne
heraf og specielt bankaktier fortsatte det positive
momentum.
Dog så vi, at en del af rotationen fra november blev
reverseret i december med selskaber indenfor tele,
forsyning og stabilt forbrug outperforme det generelle
marked. Det var dog ikke nok til at opveje den
voldsomme rotation, som vi var vidner til i specielt
november måned, men som i princippet har stået på
siden udgangen af juni måned. Afdelingens
underperformance siden etablering kan derfor
primært
tilskrives
overvægten
af
defensive
kvalitetsselskaber, der historisk har udvist en stabil
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værdiskabelse, og som fremadrettet vurderes at have
en høj visibilitet på indtjeningen. Specielt efter det
amerikanske valg har fokus i markedet været på
skiftet fra penge- til finanspolitiske tiltag med heraf
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 gearet til øget økonomisk momentum.
Afdelingens merafkast for måneden kan primært
tilskrives overvægten af mere defensive selskaber
indenfor blandt tele og forsyning samt undervægten
af mere cykliske selskaber. På selskabsniveau kom de
største positive bidrag til afkastudviklingen for
december fra AT&T, Travelers og Verizon mens
Hasbro, S&P Global og Accenture var de største
negative bidragsydere.
Der er i måneden ikke foretaget nogen væsentlige
ændringer, og det er fortsat vurderingen, at
afdelingen er attraktivt prissat, såvel absolut som
relativt. Ultimo december er afdelingen fortsat
betydeligt overvægtet stabile ikke-cykliske selskaber,
mens
afdelingen
er
undervægtet
mere
konjunkturfølsomme selskaber.
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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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+45 39 17 50 00
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