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MARKEDSKOMMENTAR
Global vækst letter foden fra speederen
I juni viste flere økonomiske nøgletal tegn på, at
forårets acceleration i global vækst er ved at ebbe ud.
Vi forventer, at væksten stabiliserer sig på et moderat
niveau, der er lidt højere end sidste år. Udviklingen
dækker dog over både positive og negative nyheder,
hvor det stadig er Eurozonen der står for den positive
nyhedsstrøm. Signalerne fra USA er mere blandede.

Stigende optimisme i Eurozonen
I Eurozonen steg flere vækstindikatorer til nye højder.
Optimismen er specielt høj i Tyskland, hvor den
ledende vækstindikator (IFO) steg til det højeste niveau
siden genforeningen i 1991. Det går hånd i hånd med
faldende arbejdsløshed i de større europæiske lande
og stigende forbrug. Sidst fik Emmanuel Macrons en
overbevisende sejr ved valget til nationalforsamlingen i
Frankrig, som har spredt ny optimisme om fremtiden
for det europæiske samarbejde.

FED har hævet renten langsommere end ved tidligere
opsving, hvilket hænger sammen med den lave
inflation, der blandt andet påvirkes af olieprisen.

Oliepris og inflation
En vigtig faktor for den lave inflation er olieprisen, der
er faldet 16% i løbet af 2017. Det er en konsekvens af
et stigende udbud som følge af øget udvinding af
skifferolie og faldende produktionsomkostninger. Den
aktuelle inflation ligger under centralbankernes mål.

Kinesisk opstramning
I Kina har myndighederne benyttet den robuste vækst i
starten af året til en opstramning i lånemarkedet. Det
har presset renterne op og lagt en dæmper på
aktiviteten på boligmarkedet i de største byer.

Positive forventninger
Afventende europæisk centralbank
De positive udsigter har fået den Europæiske
Centralbank, ECB, til at løfte vækstprognosen for 2017.
Vækstniveauet til trods er der ingen tegn på tiltagende
inflation, der er en central målsætning. Derfor
forventer vi ikke, at ECB strammer pengepolitikken nu.

Højere renter i USA
Den amerikanske centralbank, FED, hævede renten til
1,25% i lyset af solid vækst og faldende arbejdsløshed.
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Aktiemarkedet afspejler positive vækst forventninger,
centralbankerne signalerer gradvis mindre lempelig
pengepolitik og der er forbedringer at spore i hele
eurozonen.
På 6-12 måneders sigt forventer vi, at risikofyldte
aktiver giver et højere afkast end statsobligationer. Vi
har fokus på centralbankernes retorik, fordi vi i 2013
så effekten af en hård centralbank tone.
De blandede signaler betyder, at vi har valgt en neutral
allokering til aktier, en overvægt af kreditobligationer
og en undervægt danske obligationer.
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AFKASTOVERSIGT 2017 - PFA INVEST
Seneste
måned

2017

PFA Invest Balance AA

-0,6%

-0,6%

PFA Invest Balance A

-0,4%

2,1%

-1,4%

-1,4%

PFA Invest Balance B

-0,4%

3,6%

5,4%

10,3%

PFA Invest Balance C

-0,6%

4,2%

4,9%

-0,9%

PFA Invest Globale Aktier (D)

0,1%

5,5%

5,4%

17,7%

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,2%

0,2%

1,4%

PFA Invest Kreditobligationer

-0,1%

4,2%

8,1%

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,7%

-0,5%

-3,0%

PFA Invest Danske Aktier

-0,5%

14,4%

4,0%

36,4%

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-3,1%

5,9%

-0,6%

PFA Invest Europa Value Aktier

-2,6%

5,5%

3,0%

PFA Invest USA Stabile Aktier

-1,2%

0,9%

5,9%

PFA INVEST AFDELINGER

PFA Invest Balance Akkumulerende

2016

5,2%

Afkast siden
start

Start

-0,6%

21-06-2017

29,2%

28-01-2014

-1,4%

21-06-2017

57,7%

01-10-2012

8,3%

05-05-2015

95,1%

01-10-2012

1,6%

30-03-2016

43,0%

01-10-2012

-3,4%

21-10-2016

17,9%

163,0%

01-10-2012

11,4%

8,2%

52,0%

20-12-2012

14,1%

-0,9%

22,9%

07-10-2014

6,9%

21-10-2016

2015

7,1%

7,8%

2014

12,4%

15,4%

18,5%

19,4%

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

Obligationer
Juni

2017

Porteføljeafkast

-0,6%

-0,6%

Benchmark

-0,6%

-0,6%

0,0%

0,0%

Merafkast, %-point

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,6% og på
niveau med et sammenligneligt markedsafkast,
benchmark. Både aktier, kreditobligationer og danske
obligationer bidrog negativt til det samlede afkast.
Afdelingen blev lanceret den 23. juni og har derfor
kun kort historik.
Generelt klarede aktier sig markant bedre end
obligationer i første halvår, hvilket bundede i stigende
indtjening i virksomhederne, fortsat lav inflation,
lempelig pengepolitik fra centralbankerne og stigende
vækst. Europæiske aktier gav de højeste afkast, og vi
oplevede et betydeligt kursfald på amerikanske dollar.

Aktier
Afdelingens aktieandel gav over måneden et negativt
afkast på cirka -2%. Det var på niveau med end det
generelle aktiemarked.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier i starten af måneden og omvendt negative
afkast på aktier i slutningen af måneden.
Aktiemarkederne
toppede
i
dagene
efter
afstemningen til den franske nationalforsamling den
18. juni.

På obligationsmarkedet så vi samme reaktion, som
det var gældende for kreditobligationer. Mod
slutningen af måneden steg både amerikanske og
europæiske 10-årige renter ca. en kvart procent.
De stigende renter medførte, at månedsafkastet
endte tæt på nul. Det samme gjorde sig gældende for
benchmark.

Allokering
Måneden gav ikke anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi har
fortsat positive forventninger til risikofyldte aktiver
over de kommende 6-12 måneder, men omvendt er
der også nævneværdige risici.
Vi foretrækker stadig europæiske, danske og Emerging
Market aktier frem for amerikanske og japanske
aktier, fordi vi blandt andet forventer tiltagende vækst
i Europa.
Vi følger særligt udmeldingerne fra centralbankerne i
forhold til ændringer til støtteprogrammerne, fordi
retorikken kan påvirke renteniveauerne.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Aktier

10%

10%

0%

Kreditobligationer

30%

30%

0%

Obligationer

59%

60%

-1%

Kontant

1%

0%

1%

Kreditobligationer
Udviklingen på markedet for kreditobligationer var
ligeledes positiv i starten måneden men endte
måneden med et mindre fald. Den negative stemning
begyndte, da den amerikanske centralbank kom med
de første signaler om at reducere de nuværende
støtteprogrammer samtidig med, at oliprisen faldt. På
længere sigt kan en reduktion af støtteprogrammet
forringe
likviditeten
på
flere
segmenter
af
kreditobligationer.
Afkastet for afdelingens andel af kreditobligationer
var på niveau med benchmark.

SIDE 4 | PFA INVEST |

PFA INVEST BALANCE A
Performance

Juni

2017

Porteføljeafkast

-0,4%

2,1%

Benchmark

-0,4%

1,7%

0,0%

0,4%

Merafkast, %-point

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,4% og på
niveau med et sammenligneligt markedsafkast,
benchmark. Både aktier, kreditobligationer og danske
obligationer bidrog negativt til det samlede afkast.
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Generelt klarede aktier sig markant bedre end
obligationer i første halvår, hvilket bundede i stigende
indtjening i virksomhederne, fortsat lav inflation,
lempelig pengepolitik fra centralbankerne og stigende
vækst. Europæiske aktier gav de højeste afkast, og vi
oplevede et betydeligt kursfald på amerikanske dollar.

Aktier
Afdelingens aktieandel gav over måneden et svagt
negativt afkast. Det var bedre end det generelle
aktiemarked, der gav et afkast på -1%.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier i starten af måneden og omvendt negative
afkast på aktier i slutningen af måneden.
Aktiemarkederne
toppede
i
dagene
efter
afstemningen til den franske nationalforsamling den
18. juni.
Set over hele året har aktieandelen givet et afkast på
6%, hvilket er 3% bedre end det brede aktiemarked.
De væsentligste årsager var en overvægt af
europæiske aktier og et stærkt afkast på vores andel
af globale aktier.

Kreditobligationer
Udviklingen på markedet for kreditobligationer var
ligeledes positiv i starten måneden men endte
måneden med et mindre fald. Den negative stemning
begyndte, da den amerikanske centralbank kom med
de første signaler om at reducere de nuværende
støtteprogrammer samtidig med, at oliprisen faldt. På
længere sigt kan en reduktion af støtteprogrammet
forringe
likviditeten
på
flere
segmenter
af
kreditobligationer.
Afkastet for afdelingens andel af kreditobligationer
var på niveau med benchmark.

Obligationer
På obligationsmarkedet så vi samme reaktion, som
det var gældende for kreditobligationer. Mod
slutningen af måneden steg både amerikanske og
europæiske 10-årige renter ca. en kvart procent.
De stigende renter medførte, at månedsafkastet
endte tæt på nul. Det samme gjorde sig gældende for
benchmark.
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Allokering
Måneden gav ikke anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi har
fortsat positive forventninger til risikofyldte aktiver
over de kommende 6-12 måneder, men omvendt er
der også nævneværdige risici.
Vi foretrækker stadig europæiske, danske og Emerging
Market aktier frem for amerikanske og japanske
aktier, fordi vi blandt andet forventer tiltagende vækst
i Europa.
Vi følger særligt udmeldingerne fra centralbankerne i
forhold til ændringer til støtteprogrammerne, fordi
retorikken kan påvirke renteniveauerne.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Aktier

26%

25%

1%

Kreditobligationer

36%

35%

1%

Obligationer

37%

40%

-3%

Kontant

1%

0%

1%

PFA INVEST BALANCE B
Performance

Juni

2017

Porteføljeafkast

-0,4%

3,6%

Benchmark

-0,7%

2,1%

0,3%

1,5%

Merafkast, %-point

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,4% og var lidt
højere end det sammenlignelige markedsafkast,
benchmark. Både aktier, kreditobligationer og danske
obligationer bidrog negativt til det samlede afkast.
Generelt klarede aktier sig markant bedre end
obligationer i første halvår, hvilket bundede i stigende
indtjening i virksomhederne, fortsat lav inflation,
lempelig pengepolitik fra centralbankerne og stigende
vækst. Europæiske aktier gav de højeste afkast, og vi
oplevede et betydeligt kursfald på amerikanske dollar.

Aktier
Afdelingens aktieandel gav over måneden et svagt
negativt afkast. Det var bedre end det generelle
aktiemarked, der gav et afkast på -1%.
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Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier i starten af måneden og omvendt negative
afkast på aktier i slutningen af måneden.
Aktiemarkederne
toppede
i
dagene
efter
afstemningen til den franske nationalforsamling den
18. juni.
Set over hele året har aktieandelen givet et afkast på
6%, hvilket er 3% bedre end det brede aktiemarked.
De væsentligste årsager var en overvægt af
europæiske aktier og et stærkt afkast på vores andel
af globale aktier.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Aktier

56%

55%

1%

Kreditobligationer

21%

20%

1%

Obligationer

22%

25%

-3%

Kontant

1%

0%

1%

PFA INVEST BALANCE C
Kreditobligationer

Performance

Udviklingen på markedet for kreditobligationer var
ligeledes positiv i starten måneden men endte
måneden med et mindre fald. Den negative stemning
begyndte, da den amerikanske centralbank kom med
de første signaler om at reducere de nuværende
støtteprogrammer samtidig med, at oliprisen faldt. På
længere sigt kan en reduktion af støtteprogrammet
forringe
likviditeten
på
flere
segmenter
af
kreditobligationer.
Afkastet for afdelingens andel af kreditobligationer
var på niveau med benchmark.

Obligationer
På obligationsmarkedet så vi samme reaktion, som
det var gældende for kreditobligationer. Mod
slutningen af måneden steg både amerikanske og
europæiske 10-årige renter ca. en kvart procent.
De stigende renter medførte, at månedsafkastet
endte tæt på nul. Det samme gjorde sig gældende for
benchmark.

Allokering
Måneden gav ikke anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi har
fortsat positive forventninger til risikofyldte aktiver
over de kommende 6-12 måneder, men omvendt er
der også nævneværdige risici.
Vi foretrækker stadig europæiske, danske og Emerging
Market aktier frem for amerikanske og japanske
aktier, fordi vi blandt andet forventer tiltagende vækst
i Europa.

Juni

2017

Porteføljeafkast

-0,6%

4,2%

Benchmark

-0,9%

2,1%

Merafkast, %-point

0,3%

2,1%

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,6% og var lidt
højere end det sammenlignelige markedsafkast,
benchmark. Både aktier, kreditobligationer og danske
obligationer bidrog negativt til det samlede afkast.
Generelt klarede aktier sig markant bedre end
obligationer i første halvår, hvilket bundede i stigende
indtjening i virksomhederne, fortsat lav inflation,
lempelig pengepolitik fra centralbankerne og stigende
vækst. Europæiske aktier gav de højeste afkast, og vi
oplevede et betydeligt kursfald på amerikanske dollar.

Aktier
Afdelingens aktieandel gav over måneden et svagt
negativt afkast. Det var bedre end det generelle
aktiemarked, der gav et afkast på -1%.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier i starten af måneden og omvendt negative
afkast på aktier i slutningen af måneden.
Aktiemarkederne
toppede
i
dagene
efter
afstemningen til den franske nationalforsamling den
18. juni.
Set over hele året har aktieandelen givet et afkast på
6%, hvilket er 3% bedre end det brede aktiemarked.
De væsentligste årsager var en overvægt af
europæiske aktier og et stærkt afkast på vores andel
af globale aktier.

Vi følger særligt udmeldingerne fra centralbankerne i
forhold til ændringer til støtteprogrammerne, fordi
retorikken kan påvirke renteniveauerne.
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PFA INVEST BALANCE AKKUMULERENDE

Kreditobligationer
Udviklingen på markedet for kreditobligationer var
ligeledes positiv i starten måneden men endte
måneden med et mindre fald. Den negative stemning
begyndte, da den amerikanske centralbank kom med
de første signaler om at reducere de nuværende
støtteprogrammer samtidig med, at oliprisen faldt. På
længere sigt kan en reduktion af støtteprogrammet
forringe
likviditeten
på
flere
segmenter
af
kreditobligationer.
Afkastet for afdelingens andel af kreditobligationer
var på niveau med benchmark.

Performance

Juni

2017

Porteføljeafkast

-1,4%

-1,4%

Benchmark

-1,2%

-1,2%

Merafkast, %-point

-0,2%

-0,2%

Afdelingens afkast var i sidste måned -1,4% og på
niveau med et sammenligneligt markedsafkast,
benchmark. Både aktier, kreditobligationer og danske
obligationer bidrog negativt til det samlede afkast.
Afdelingen blev lanceret den 23. juni og har derfor
kun kort historik.

Obligationer
På obligationsmarkedet så vi samme reaktion, som
det var gældende for kreditobligationer. Mod
slutningen af måneden steg både amerikanske og
europæiske 10-årige renter ca. en kvart procent.
De stigende renter medførte, at månedsafkastet
endte tæt på nul. Det samme gjorde sig gældende for
benchmark.

Generelt klarede aktier sig markant bedre end
obligationer i første halvår, hvilket bundede i stigende
indtjening i virksomhederne, fortsat lav inflation,
lempelig pengepolitik fra centralbankerne og stigende
vækst. Europæiske aktier gav de højeste afkast, og vi
oplevede et betydeligt kursfald på amerikanske dollar.

Aktier
Allokering
Måneden gav ikke anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi har
fortsat positive forventninger til risikofyldte aktiver
over de kommende 6-12 måneder, men omvendt er
der også nævneværdige risici.
Vi foretrækker stadig europæiske, danske og Emerging
Market aktier frem for amerikanske og japanske
aktier, fordi vi blandt andet forventer tiltagende vækst
i Europa.
Vi følger særligt udmeldingerne fra centralbankerne i
forhold til ændringer til støtteprogrammerne, fordi
retorikken kan påvirke renteniveauerne.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Aktier

75%

75%

0%

Kreditobligationer

12%

10%

2%

Obligationer

12%

15%

-3%

Kontant

1%

0%

1%
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Afdelingens aktieandel gav over måneden et negativt
afkast på cirka -2%. Det var på niveau med end det
generelle aktiemarked.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
aktier i starten af måneden og omvendt negative
afkast på aktier i slutningen af måneden.
Aktiemarkederne
toppede
i
dagene
efter
afstemningen til den franske nationalforsamling den
18. juni.

Kreditobligationer
Udviklingen på markedet for kreditobligationer var
ligeledes positiv i starten måneden men endte
måneden med et mindre fald. Den negative stemning
begyndte, da den amerikanske centralbank kom med
de første signaler om at reducere de nuværende
støtteprogrammer samtidig med, at oliprisen faldt. På
længere sigt kan en reduktion af støtteprogrammet
forringe
likviditeten
på
flere
segmenter
af
kreditobligationer.
Afkastet for afdelingens andel af kreditobligationer
var på niveau med benchmark.
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Obligationer

andelen af konverterbare realkreditobligationer igen.

På obligationsmarkedet så vi samme reaktion, som
det var gældende for kreditobligationer. Mod
slutningen af måneden steg både amerikanske og
europæiske 10-årige renter ca. en kvart procent.

PFA INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONER

De stigende renter medførte, at månedsafkastet
endte tæt på nul. Det samme gjorde sig gældende for
benchmark.

Allokering
Måneden gav ikke anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi har
fortsat positive forventninger til risikofyldte aktiver
over de kommende 6-12 måneder, men omvendt er
der også nævneværdige risici.
Vi foretrækker stadig europæiske, danske og Emerging
Market aktier frem for amerikanske og japanske
aktier, fordi vi blandt andet forventer tiltagende vækst
i Europa.
Vi følger særligt udmeldingerne fra centralbankerne i
forhold til ændringer til støtteprogrammerne, fordi
retorikken kan påvirke renteniveauerne.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Aktier

40%

40%

0%

Kreditobligationer

27%

27%

0%

Obligationer

32%

33%

-1%

Kontant

1%

0%

1%

PFA INVEST MELLEMLANGE OBLIGATIONER
Afkastet var -0,2% over måneden og 0,2% over hele
året. Begge afkast er på niveau med benchmark.
Regeringen annoncerede, at der vil blive fremlagt et
lovforslag om at flytte finansieringen af almennyttigt
boligbyggeri fra realkredit- til statsobligationer fra
2018. Som følge heraf skal den eksisterende gæld
omlægges i perioden 2019 til 2029. Markedet
reagerede ved at tilpasse priserne på de
obligationsserier, der forventet bliver genstand for
tilbagekøb eller indfrielse.

Afdelingen gav i sidste måned et afkast på -0,7%,
hvilket er på niveau med benchmark. År til dato er
afkastet for afdelingen -0,5%, mens benchmark har
givet et afkast på -0,1%.
Måneden var i høj grad præget af centralbankernes
udmeldinger. Renterne steg med det samme, da
centralbankerne italesatte en nedtrapning af de
finansielle
støtteprogrammer.
Rentestigningerne
betød, at månedsafkastet blev negativt.

PFA INVEST KREDITOBLIGATIONER
Juni gav ligesom benchmark et afkast tæt på 0,0%. År
til dato er afkastet på 4,2% mod et benchmark afkast
på 3,4%.
Investment Grade markedet er fortsat understøttet af
blandt
andet
den
europæiske
centralbanks
opkøbsprogram. Markedet for nyudstedelser i både
Europa og USA har været meget aktivt og
kendetegnet ved stor købsinteresse. I Europa var
bankerne i fokus som følge af de facto konkurser i
spanske Banco Popular samt italienske Banca
Popolare di Vicenza, Veneto Banca og Banca Monte
dei Paschi di Siena. I den forbindelse blev enkelte
obligationer nedskrevet.
High Yield blev påvirket af to faktorer i juni. For det
første blev markedet påvirket af stigende renter i
lighed med Investment Grade. For det andet blev High
Yield markedet påvirket af de store udsving i
olieprisen. Usikkerhed om olieprisen betyder, at der
opstår
tvivl
om
olieselskabernes
fremtidige
kreditværdighed, og det medførte betydelige
kursudsving. Generelt set er der få konkurser lige nu.
Det hænger delvist sammen med, at mange selskaber
de seneste par år har været dygtige til at planlægge
finansiering for de kommende år.

Vi har reduceret andelen af
konverterbare
realkreditobligationer, fordi prisfastsættelsen har
været støt stigende over længere tid. Vi afventer,
hvornår der kommer et attraktivt tidspunkt at øge
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PFA INVEST DANSKE AKTIER
I første halvår var det danske aktiemarked et af de
højeste afkast globalt set. Afkastet for afdelingen blev
i juni -0,5%. År til dato er afkastet 14,4% mod 15,3%
for benchmark.
Af de mest iøjnefaldende aktier i første var Pandora,
der faldt 32%. Det er fortsat antallet af besøgende i
de amerikanske indkøbscentre der presser Pandora
aktien. Aktien blev også påvirket af store
spekulationer fra hedgefonde.
Vestas steg således 33% på baggrund af mange
ordrer. Heldigvis påvirkede retorikken fra den
amerikanske præsident ikke Vestas, og selv de
amerikanske kunder fortsatte med at bestille
vindmøller.
Novo Nordisk steg med 12% i første halvår. Der var en
række gode nyheder fra kliniske undersøgelser på
deres produkter. Samtidig ser det ud til, at markedet
har indregnet det prispres, der er på insulin i 2017.
Bankaktierne klarede sig legeledes fornuftigt, fordi
tab på udlån er lave, og der forventninger om, at
renterne begynder at stige på et tidspunkt.
De største positive bidragsydere til årets performance
har været Københavns Lufthavne (undervægt), Vestas
(overvægt) og DSV (overvægt). De største negative
bidragsydere har været Pandora (overvægt), William
Demant (undervægt) og Lundbeck (undervægt).

PFA INVEST GLOBALE AKTIER
PFA Invest Globale Aktier gav et afkast på 0,1%. Det
var 1,2% højere end benchmark. Set over året har
afdelingen givet et afkast på 5,5% - 3,1% højere end
benchmark.
Kursudsvingene på globale aktier steg i juni efter en
lang periode med generelt moderate udsving. Specielt
teknologiaktier havde høje udsving og endte med et
tab for måneden på små -4%.
Ally Financials var månedens bedste aktie. Efter en
svag periode viste juni stabiliserende fald i
brugtvognspriser, der er afgørende for tab i Allys
bilfinansieringsforretning. Ydermere fik selskabet
godkendt en stigning i kapitaldistribution til
aktionærerne.
Alphabet, selskabet bag Google, var den dårligste
aktie. Udover den generelle negative tendens i
teknologi, modtog Alphabet også en større bøde af de
europæiske konkurrencemyndigheder.
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Medicinalselskabet Roche gav månedens næst
dårligste afkast. Et ventet studie med stoffet Perjeta
imod brystkræft viste svagere effekt en ventet.
Perjeta er opfølger til Roches medikament Avastin,
som går af patent i nær fremtid.
Generelt har tabene i porteføljen været yderst
moderate i juni, hvilket er en stor del af årsagen til
månedens tilfredsstillende resultat.

PFA INVEST HØJT UDBYTTE AKTIER
Sidste måned var afkastet -3,1%, som var lavere end
benchmark afkastet på -2,5%. For hele året er
afkastet 5,9% mod et benchmark afkast på 6,7%.
Vi så den amerikanske hedgefond Third Point købe sig
ind i både Philips og Nestlé med henblik på at øge
værdiskabelsen i selskaberne. Begge selskaber steg på
meddelelsen om opkøbet.
Kursmæssigt var den vigtigste nyhed Amazons bud på
amerikanske Whole Foods Market, der dels giver
adgang til distributions faciliteter (butikker) tæt på
kunderne og dels varsler om en mulig ændring af hele
markedet. Buddet skabte kursfald i hele sektoren på
grund af usikkerhed om den langsigtede indtjening.
Amazon har indtil videre ikke meddelt meget om
deres intentioner med overtagelsen.
De største positive bidrag til afdelingens performance
kom fra IT sektoren. Det største negative bidrag kom
fra investeringen i hollandske Ahold, der blev ramt at
ovenstående begivenhed med Amazon. Vi har positive
forventninger til Ahold, der er i en stærk position med
et godt brand og gode beliggenheder. Vi følger
naturligvis investeringen tæt.

PFA INVEST EUROPA VALUE AKTIER
Afdelingen gav et afkast på -2,6%. For året er
afkastet 5,5% mod et benchmark afkast på 6,7%.
Første halvår bar præg af fremgang i den globale og i
særdeleshed den europæiske økonomi. Det er mod
forventet fortsat aktier med meget høj kvalitet og
stabilitet
i
indtjeningen,
som
investorerne
efterspørger. Vi vurderer derfor, at disse aktier er dyrt
prisfastsat.
De største positive bidrag til afkastet for året kom fra
OMV (olie), Persimmon (husbyggeri) og BP (Energi),
mens de negative bidrag kom fra Anglo American
(materialer), BT (Tele) samt Technip (service til
olieselskaber).
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PFA INVEST USA STABILE AKTIER
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i juni et afkast på 1,2%. Det var lidt lavere end benchmark. For året har
afdelingen leveret et afkast på 0,9%, som er på
niveau med benchmark. Afdelingens beskedne afkast
er i høj grad påvirket af faldet i amerikanske dollar i
forhold til kroner.
Selvom de økonomiske udsigter for USA fortsat ser
robuste ud, har vi de seneste måneder så småt set en
reversering af den forholdsvise store rotation ind i
cykliske aktier. Det var særligt udtalt i 2. halvår 2016
efter det amerikanske valg og i starten af i år. Aktier
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med stabil indtjening er igen begyndt at blive
efterspurgt, mens mere cykliske aktier med større
gearing til økonomisk vækst er begyndt at miste
momentum.
På sektorniveau var månedens performance positivt
påvirket af overvægten af aktier relateret til
sundhedsvæsenet, mens overvægten af tele- og
forsyningsaktier bidrog negativt. På selskabsniveau
kom de største positive afkastbidrag fra Nike, United
Health og UPS. O’Reilly, Kraft Heinz og Alphabet 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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