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MARKEDSKOMMENTAR
Europa skiller sig positivt ud
Europa gjorde sig positivt bemærket på både den
økonomiske og den politiske front. BNP-tallene for
første kvartal viste momentum, og økonomien voksede
med 0,5%. Vi har i løbet af april og maj fået data, der
indikerer yderligere stigning i aktiviteten anført af
Tyskland og Frankrig. Til sammenligning viser
tilsvarende indikatorer, at væksten i eksempelvis USA
har stabiliseret sig og vil forblive på nuværende niveau.
Samlet set forventer vi moderat vækst i 2017 på et lidt
højere niveau end i 2016.
På den politiske front blev den EU-positive Emmanuel
Macron ny fransk præsident. Det reducerede de
politiske risici i Europa og medførte en pæn stigning i
europæiske aktiekurser. I Frankrig rettes fokus nu mod
parlamentsvalget i juni, som vil være afgørende for,
hvordan Macrons reformproces kommer til at forløbe.
Omvendt har Donald Trump stadig svært ved at
navigere rundt i det politiske miljø i Washington,
hvilket reducerer mulighederne for, at han hurtigt kan
gennemføre blandt andet skattereformer.
Værre ser det ud i Brasilien, hvor præsident Temer
sættes i forbindelse med en korruptionssag og risikerer
at blive afsat.
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Mindre bump til robust amerikansk fremgang
I USA er flere økonomiske nøgletal kommet ud svagere
end ventet, hvilket afspejler høje forventninger frem
for økonomisk svaghed. Eksempelvis er inflationen
aftaget lidt og ligger nu i niveauet 1,5%, som er i
underkanten
af
centralbankens
langsigtede
målsætning. Udviklingen på arbejdsmarkedet er dog
stadig yderst robust, og arbejdsløsheden faldt
yderligere til 4,4%.
Vi forventer stadig, at den amerikanske centralbank
stadig vil hæve renten gradvist - næste gang i juni. I
årene efter finanskrisen var centralbanken meget
aktive med et historisk stort støtteprogram. I Juni
vurderer vi, at der vil komme nyt om afslutningen af
støtteprogrammet og en blød, langvarig afvikling. Vi
følger temaet tæt.

Brasilien ramt af korruptionssag
I Brasilien er den reformvenlige præsident Temer
kommet i strid modvind efter, at han er blevet sat i
forbindelse med en korruptionssag. Da fremdriften i
reformprogrammet afhænger af hans politiske
opbakning, tog markedet negativt imod nyhederne og
aktiekurserne faldt cirka 10%, mens den brasilianske
real blev svækket mærkbart. Aktier og valutakurser har
rettet sig lidt efterfølgende, men usikkerheden om den
politiske fremtid er stadig høj.
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AFKASTOVERSIGT 2017 - PFA INVEST
Maj

2017

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance A

0,0%

2,4%

5,2%

7,1%

12,4%

29,7%

28-01-2014

PFA Invest Balance B

-0,1%

4,0%

5,4%

10,3%

15,4%

58,4%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-0,2%

4,8%

4,9%

-0,9%

N/A

8,9%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier (D)

-0,4%

5,4%

5,4%

17,7%

18,5%

94,9%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,1%

0,4%

1,4%

N/A

N/A

1,8%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,6%

4,3%

8,1%

7,8%

19,4%

43,1%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,4%

0,2%

-3,0%

N/A

N/A

-2,7%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

1,2%

15,0%

4,0%

36,4%

17,9%

164,4%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

2,3%

9,2%

-0,6%

11,4%

8,2%

56,8%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

1,1%

8,3%

3,0%

14,1%

-0,9%

26,2%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-1,4%

2,1%

5,9%

N/A

N/A

8,1%

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

kroner. Dollaren blev blandt andet svækket på grund
af politisk uro.
Maj

2017

Porteføljeafkast

0,0%

2,4%

Benchmark

0,0%

2,1%

Merafkast, %-point

0,0%

0,3%

Afdelingens afkast var i sidste måned 0,0% og på
niveau med et sammenligneligt markedsafkast
(benchmark). Set over hele året har afdelingen et
højere afkast end benchmark på henholdsvis 2,4% og
2,1%.
Måneden var karakteriseret ved lave afkast for alle
aktivklasser. Europæiske kreditobligationer og aktier
gav små positive afkast, mens amerikanske
kreditobligationer og aktier faldt tilsvarende på grund
af en svækkelse i amerikanske dollar relativt til danske
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Markedet er for nuværende optimistisk, og
aktiemarkedet har en stabil udvikling med lave
udsving. Der er fortsat lav inflation i Europa inklusiv
Danmark. Det begrænser presset for stigende
lønninger og holder virksomhedernes lønudgifter
nede. Begge dele er positivt for udsigterne på
aktiemarkedet.
De kommende udmeldinger fra Den Europæiske
Centralbank følges tæt, fordi en hel eller delvis
aftrapning af det nuværende støtteprogram kan
påvirke særligt aktiemarkedet negativt.

Obligationer
Det var en rolig måned på markedet for danske
obligationer. Renterne ændrede sig stort set ikke, og
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afkastet var lavt, men positivt. Danske obligationer
udgjorde 32% ved udgangen af måneden. Afkastet på
udenlandske statsobligationer og kreditobligationer
var ligeledes svagt positivt og udgjorde henholdsvis
4% og 37% af afdelingen.

PFA INVEST BALANCE B
Performance

Maj

2017

Porteføljeafkast

-0,1%

4,0%

Benchmark

-0,4%

2,7%

0,3%

1,3%

Merafkast, %-point

Aktier
Afdelingens aktieandel gav et svagt negativt afkast
over den seneste måned. Det var lidt bedre end det
generelle aktiemarked, der gav et afkast på -1%.
Afdelingens afkast blev primært hjulpet af en
overvægt af europæiske aktier.
Set over hele året har aktieandelen givet et afkast på
6%, hvilket er 3% bedre end det brede aktiemarked.
Den væsentligste årsag er også her en overvægt af
europæiske aktier.

Allokering
Måneden har ikke givet anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi er fortsat
positive på risikofyldte aktiver i forhold til obligationer
på lang sigt.
Afdelingens aktieandel er 26%. Sammensætningen af
aktier afviger meget fra det generelle aktiemarked. Vi
foretrækker aktier fra Europa og Emerging Markets
frem for aktier fra USA og Japan. Baggrunden er, at vi
forventer stigende vækst i Europa og Emerging
Marksets, og samtidig forventer vi uændret vækst i
USA og Japan. Derfor forventer vi højere aktieafkast i
Europa og Emerging Markets.
Kreditobligationer er let overvægtede. Vi foretrækker
kreditobligationer relativt til danske obligationer på
grund af et højere forventet afkast. Samtidig vurderer
vi, at udstederne (virksomheder) med de nuværende
markedsforhold har en høj kreditværdighed.
Gældende for danske obligationer foretrækker vi
realkreditobligationer.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,1% og højere
end et sammenligneligt markedsafkast (benchmark).
Set over hele året har afdelingen et højere afkast end
benchmark på henholdsvis 4,0% og 2,7%.
Måneden var karakteriseret ved lave afkast for alle
aktivklasser. Europæiske kreditobligationer og aktier
gav små positive afkast, mens amerikanske
kreditobligationer og aktier faldt tilsvarende på grund
af en svækkelse i amerikanske dollar relativt til danske
kroner. Dollaren blev blandt andet svækket på grund
af politisk uro.
Markedet er for nuværende optimistisk, og
aktiemarkedet har en stabil udvikling med lave
udsving. Der er fortsat lav inflation i Europa inklusiv
Danmark. Det begrænser presset for stigende
lønninger og holder virksomhedernes lønudgifter
nede. Begge dele er positivt for udsigterne på
aktiemarkedet.
De kommende udmeldinger fra Den Europæiske
Centralbank følges tæt, fordi en hel eller delvis
aftrapning af det nuværende støtteprogram kan
påvirke særligt aktiemarkedet negativt.

Obligationer
Det var en rolig måned på markedet for danske
obligationer. Renterne ændrede sig stort set ikke, og
afkastet var lavt, men positivt. Danske obligationer
udgjorde 19% ved udgangen af måneden. Afkastet på
udenlandske statsobligationer og kreditobligationer
var ligeledes svagt positivt og udgjorde henholdsvis
2% og 22% af afdelingen.

Relativt

Obligationer

36%

40%

-4%

Kreditobligationer

37%

35%

2%

Aktier

26%

25%

1%

Kontant

1%

0%

1%

Aktier
Afdelingens aktieandel gav et svagt negativt afkast
over den seneste måned. Det var lidt bedre end det
generelle aktiemarked, der gav et afkast på -1%.
Afdelingens afkast blev primært hjulpet af en
overvægt af europæiske aktier.
Set over hele året har aktieandelen givet et afkast på
6%, hvilket er 3% bedre end det brede aktiemarked.
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Den væsentligste årsag er også her en overvægt af
europæiske aktier.

Allokering
Måneden har ikke givet anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi er fortsat
positive på risikofyldte aktiver i forhold til obligationer
på lang sigt.
Afdelingens aktieandel er 55%. Sammensætningen af
aktier afviger meget fra det generelle aktiemarked. Vi
foretrækker aktier fra Europa og Emerging Markets
frem for aktier fra USA og Japan. Baggrunden er, at vi
forventer stigende vækst i Europa og Emerging
Marksets, og samtidig forventer vi uændret vækst i
USA og Japan. Derfor forventer vi højere aktieafkast i
Europa og Emerging Markets.
Kreditobligationer er let overvægtede. Vi foretrækker
kreditobligationer relativt til danske obligationer på
grund af et højere forventet afkast. Samtidig vurderer
vi, at udstederne (virksomheder) med de nuværende
markedsforhold har en høj kreditværdighed.
Gældende for danske obligationer foretrækker vi
realkreditobligationer.

af en svækkelse i amerikanske dollar relativt til danske
kroner. Dollaren blev blandt andet svækket på grund
af politisk uro.
Markedet er for nuværende optimistisk, og
aktiemarkedet har en stabil udvikling med lave
udsving. Der er fortsat lav inflation i Europa inklusiv
Danmark. Det begrænser presset for stigende
lønninger og holder virksomhedernes lønudgifter
nede. Begge dele er positivt for udsigterne på
aktiemarkedet.
De kommende udmeldinger fra Den Europæiske
Centralbank følges tæt, fordi en hel eller delvis
aftrapning af det nuværende støtteprogram kan
påvirke særligt aktiemarkedet negativt.

Obligationer
Det var en rolig måned på markedet for danske
obligationer. Renterne ændrede sig stort set ikke, og
afkastet var lavt, men positivt. Danske obligationer
udgjorde 10% ved udgangen af måneden. Afkastet på
udenlandske statsobligationer og kreditobligationer
var ligeledes svagt positivt og udgjorde henholdsvis
1% og 12% af afdelingen.

Aktier
Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

21%

25%

-4%

Kreditobligationer

22%

20%

2%

Aktier

55%

55%

0%

Kontant

2%

0%

2%

Performance

April

2017

Porteføljeafkast

-0,2%

4,8%

Benchmark

-0,7%

3,0%

Merafkast, %-point

0,6%

1,8%

Afdelingens afkast var i sidste måned -0,2% og højere
end et sammenligneligt markedsafkast (benchmark).
Set over hele året har afdelingen et højere afkast end
benchmark på henholdsvis 4,8% og 3,0%.
Måneden var karakteriseret ved lave afkast for alle
aktivklasser. Europæiske kreditobligationer og aktier
gav små positive afkast, mens amerikanske
kreditobligationer og aktier faldt tilsvarende på grund
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Afdelingens aktieandel gav et svagt negativt afkast
over den seneste måned. Det var lidt bedre end det
generelle aktiemarked, der gav et afkast på -1%.
Afdelingens afkast blev primært hjulpet af en
overvægt af europæiske aktier.
Set over hele året har aktieandelen givet et afkast på
6%, hvilket er 3% bedre end det brede aktiemarked.
Den væsentligste årsag er også her en overvægt af
europæiske aktier.

Allokering
Måneden har ikke givet anledning til ændringer i
fordelingen mellem aktier og obligationer. Vi er fortsat
positive på risikofyldte aktiver i forhold til obligationer
på lang sigt.
Afdelingens aktieandel er 75%. Sammensætningen af
aktier afviger meget fra det generelle aktiemarked. Vi
foretrækker aktier fra Europa og Emerging Markets
frem for aktier fra USA og Japan. Baggrunden er, at vi
forventer stigende vækst i Europa og Emerging
Marksets, og samtidig forventer vi uændret vækst i
USA og Japan. Derfor forventer vi højere aktieafkast i
Europa og Emerging Markets.
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Kreditobligationer er let overvægtede. Vi foretrækker
kreditobligationer relativt til danske obligationer på
grund af et højere forventet afkast. Samtidig vurderer
vi, at udstederne (virksomheder) med de nuværende
markedsforhold har en høj kreditværdighed.
Gældende for danske obligationer foretrækker vi
realkreditobligationer.

bekymring for det kommende valg i Italien.
Det generelle renteniveau var i løbet af måneden
præget af usikkerhed om nyheder for både det
amerikanske og europæisk støtteprogram (opkøb af
obligationer). Vi forventer rentestigninger, når
centralbankerne
italesætter
en
afvikling
af
støtteprogrammerne.

PFA INVEST KREDITOBLIGATIONER
Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

11%

15,0%

-4%

Kreditobligationer

12%

10%

2%

Aktier

75%

75%

0%

Kontant

2%

0%

2%

PFA INVEST MELLEMLANGE OBLIGATIONER
Afkastet var 0% over måneden og på niveau med
benchmark. År til dato har afdelingen leveret et afkast
på 0,4%.
Rente niveauerne var stort set uændrede i løbet af
måneden, og rente udsvingene fortsætter med at
falde. Det har været gunstigt for særligt konverterbare
realkreditobligationer.
På
trods
af
uændret
efterspørgsel efter og begrænset udbud af
traditionelle konverterbare realkreditobligationer steg
renteforskellen i forhold til sikre statsobligationer en
smule ud.
Porteføljen har været undervægtet renterisiko.

PFA INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONER
Afkastet for maj endte på 0,4%, hvilket er på niveau
med benchmark. År til dato er afkastet for porteføljen
0,2%.
I maj måned var renterne stort set uforandrede.
Udfaldet af det franske præsidentvalg var en lettelse
for markedet og reducerede pengestrømmen mod de
mest sikre statsobligationer fra eksempelvis Tyskland
og Danmark, der havde været op til valget.
Renteforskellen
mellem
franske
og
tyske
statsobligationer steg en del op til det franske
præsidentvalg, og faldt markant efter sejren til
Macron. Sidenhen er renteforskellen mellem italienske
og tyske statsobligationer steget, fordi der er
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Maj gav et godt afkast på 0,7% hvilket er på niveau
med benchmark.
Generelt set var maj endnu en stærk måned for kredit
der oplevede en indsnævring af kreditspændet på 3
basispunkter målt på afdelingens benchmark. Det var
især kredit i de udviklede markeder, der havde en
stærk måned, fordi Emerging Markets oplevede en
mindre spændudvidelse. For Investment Grade
obligationer blev afkastet især trukket op af faldende
amerikanske renter og bidrog med et afkast på 0,7%.
Europæisk Investment Grade fik ikke den store
medvind fra renter, der oplevede en mindre stejling af
rentekurven i EUR renter.
Europæisk Investment
Grade blev i stedet hjulpet af den fortsatte søgning
efter risikofyldte aktiver.
Markedet for nyudstedelser i både Europa og USA er
fortsat meget aktivt, men udstedelsesniveauerne er
uden nogen risikopræmie og generelt set ikke
attraktive at deltage i. I Europa var ECB meget aktiv
med at opkøbe obligationer, hvilket især var drevet af
netop nyudstedelser. Sektormæssigt klarede især
Telekommunikation og Forsikring sig bedst, mens de
dårligste sektorer var Teknologi (på baggrund af stor
udstedelsesaktivitet) og Cykliske Forbrugsgoder (på
baggrund af svage tal for bilsalget for 5. måned i
træk). Inden for Sundhedspleje var der høj aktivitet af
tilbud om førtidsindfrielser, hvilket var positivt for
sektoren.
High Yield var forholdsvist stærkt med en indsnævring
af kreditspændet på 8 basispunkter. Nyheden om et
potentielt lynvalg i Italien medførte fornyet pres på
italienske statsobligationer. Indtil videre har det ikke
spredt sig til italienske udstedelser, men forsætter
den stigende tilslutning til protestpartierne, kan det
potentielt medføre, at kreditspændende udvides
markant med faldende kurser til følge.
I USA
understøtter 1. kvartals regnskaber vores holdning, at
den generelle kreditkvalitet er stigende, efter at have
været faldende i 2015 og 2016. Således har
virksomhederne nedbragt deres gældssætning og øget
deres rentedækning. Medicinalsektoren klarede sig
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bedst, med et afkast på hele 6%. Udviklingen var
drevet af et enkelt selskab, Valeant, som rapporterede
bedre tal end ventet. Derfor steg deres obligationer
med tæt på 10 kurspoint. De kraftige svingninger i
olieprisen gjorde, at energisektoren klarede sig
dårligst.
Emerging Markets obligationer var domineret af et
mindre frasalg, der kunne tilskrives den fortsatte
politiske krise i Brasilien. Den midlertidige Præsident
Michael Temer blev pludseligt kastet ind i midten af en
korruptionsskandale på grund af en båndoptagelse fra
to direktører for kødgiganten JBS. Markedet reagerede
stærkt negativt på nyheden, hvilket skyldes at Temer
har været meget dygtig til at samle koalitioner for
reformer. Brasiliens statsunderskud og niveauet for
statsgælden har nået en størrelse som ikke er
bæredygtig og meget snart kan skabe betydelige
problemer for landet. En fjernelse af Temer kan derfor
skade reformprocessen og øger risikoen for en
ukontrolleret rebalancering af statsgælden, Emerging
Markets oplevede dog fortsat en stærk interesse,
hvorfor markedet sluttede stort hvor det startede til
trods for udviklingen i Brasilien.

PFA INVEST DANSKE AKTIER
Afkastet for afdeling Danske Aktier blev i maj 1,2%. År
til dato er afkastet 15,0%, mod 15,6% for benchmark.
Blandt de større aktier var der flotte stigninger på
henholdsvis 6% og 7% til Novo Nordisk og Mærsk. I
den modsatte end er Pandora med et fald på 14%.
Novo Nordisk aflagde et pænt regnskab i starten af
maj der var bedre end ventet blandt andet på grund
af vækst produktet Victoza samt lavere end ventede
omkostninger.
Pandora-aktien faldt, fordi der fortsat var et negativt
fokus på antallet af besøgende i de amerikanske
indkøbscentre. Det har presset ikke blot Pandora
aktien, men også dens konkurrenter og selskaber der
er eksponeret til det amerikanske detailsalg. På en
måde kan man sige, at Amazon effekten har påvirket
Pandora.
GN Store Nord var højdespringer med en stigning på
14% i maj. Regnskabet var bedre end ventet, ligesom
væksten i det vigtige amerikanske marked ser rigtig
godt ud. Ligeledes var der også en opgradering af
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aktien fra et udenlandsk analysehus. Samlet set trak
alle parametre i samme retning for GN aktien.
De største bidragsydere til årets performance har
været Københavns Lufthavne (undervægt), Vestas
(overvægt) samt DSV (overvægt), mens Pandora
(overvægt), William Demant (undervægt) og Jyske
Bank (overvægt) bidrog negativt.

PFA INVEST GLOBALE AKTIER
Globale Aktier gav i maj et afkast på -0,4%, 0,7%point
højere end for porteføljens benchmark. For året har
porteføljen leveret et afkast på 5,4% mod 3,5% for
benchmark.
Aktiemarkedet var relativt stille gennem måneden
med lav volatilitet. Enkelte optræk til en længe ventet
korrektion i markedet ovenpå en lang periode med
stigende kurser prægede stemningen. Den fortsatte
stærk opadgående trend for teknologiaktierne særligt
i USA pressede dog S&P500 i nye rekorder over 2400
for første gang nogensinde.
Newell Brands, som gennem de seneste måneder er
blevet øget til nu en af porteføljens største
positioner, aflagde et stærkt regnskab og steg over
10% på dagen. Ligeledes steg Vodafone også stærkt
oven på et godt 3Q-regnskab, der endelig viste klare
tegn på fremgang i deres europæiske telekomforretning.
Presset på Pandora forsatte ufortrødent gennem
måneden, hvor end ikke et pænt regnskab for 1.
kvartal kunne forbedre stemningen omkring aktien,
Den svage negative vækst i USA syntes kun at styrke
den negative stemning. Første kvartal 2017 har dog
været historisk ringe for en lang række af
forbrugsselskaber i USA, hvilket bunder i sammenfald
af forsinkede udbetalinger af overskudende skat,
nedbringelse af lagre i retailledet grundet skiftet til
online, stigende bezinpriser og en tilbageholdende
forbrugsadfærd hos den latinamerikanske del af
befolkningen grundet den hårde Washington retorik.
Vi ser fortsat en god investeringscase i Pandora, om
end risikoen i denne type aktier altid vil være højere
end normalt, hvilket også afspejler sig i selskabet
meget lave værdifastsættelse.
Største positive bidragsydere i marts har været
Newell, Reckitt og Vodafone, mens Pandora, Ally
Financials og Allergan bidrog negativt.
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PFA INVEST HØJT UDBYTTE AKTIER
I maj har porteføljen givet et afkast på 2,3%, 0,7%
højere end benchmark. Afkastet for hele året er 9,2%
sammenlignet med et benchmark afkast på 9,5%.
Maj måned var endnu en positiv måned for
europæiske aktier omend på et mere moderat niveau.
Sammenholdt med de tidligere måneder var maj ikke
helt så nyhedsspækket på den politiske front, men til
gengæld fik vi en rigtig god regnskabssæson i Europa.
Efter nogle måneder med fokus på risk-on, drevet af
forskellige politiske begivenheder, som i første
omgang toppede med Macrons sejr efter første
valgrunde, har vi set lidt rotation tilbage ind i de
defensive sektorer i maj måned. Dette har været
positivt for porteføljens samlede performance i
måneden, hvilket tydeligst ses på enkelt aktieniveau,
hvor de største bidragsydere er et teleselskab
Vodafone og to utility selskaber National Grid og
Iberdrola. Vodafones regnskab var bedre end ventet,
og selskabet fastholdte deres forventninger til
fremtidige dividendeudbetalinger. Utility sektoren nød
generelt godt af fokus på lavere risiko og fornuftige
dividender.
De største negative bidrag kom på sektorniveau fra IT,
hvor vores eksponering til Microsoft bidrog negativt
uden de store nyheder. På enkeltaktieniveau var det
ABN Amro som blev presset af udsigt til, at Basel IV vil
tvinge selskabet til at holde en højere CET1 ratio end
forventet.

PFA INVEST EUROPA VALUE AKTIER
Porteføljen har i maj givet et afkast på 1,1%. For året
er afkastet 8,3% mod benchmarks 9,5%.
De europæiske aktiemarkeder havde en rigtig god
måned sammenlignet med de globale aktiemarkeder.
Mens aktiemarkederne globalt set faldt næsten 1%, så
steg aktierne i Europa med næsten 2%. Der var flere
årsager til den gode performance. De økonomiske
nøgletal i Europa var bedre end ventet, men også
udfaldet af det franske valg med Macron som vinder
var godt for europæiske aktier.
Selvom de økonomiske udsigter ser bedre ud for
Europa, er det fortsat aktier der normalt performer
ved faldende vækst, som investorerne efterspørger.
Det vil sige, at eksempelvis aktier med meget stabil
indtjening er efterspurgte. I andet halvår af 2016 var
tendensen, at cykliske aktier klarede sig godt, idet
nøgletallene forbedres. Selvom nøgletallene fortsat
ser godt gode ud har der været en reversering af den
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tendens i første del af 2017, således at de stabile
aktier eller det man vil betegne som høj kvalitet igen
ser forholdsvis dyrt ud relativt.
De største positive bidrag til afkastet for året kom fra
OMV
(olie),
Persimmon
(husbyggeri)
og
SMicroelectronics (IT), mens de negative bidrag kom
fra Anglo American (materialer), BT (Tele) samt
Technip (service til olieselskaber).

PFA INVEST USA STABILE AKTIER
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i maj et absolut
afkast målt i danske kroner på -1,4%, hvilket var 0,4%
bedre end markedet. Afdelingens negative afkast for
måneden kan, som det også var tilfældet i april, i stor
grad tilskrives en faldende USD, der i forhold til
kronen blev svækket med 3% for måneden. For året
har afdelingen leveret et afkast målt i danske kroner
på 2,1% mod 1,9% for markedet.
I USA er flere af de seneste nøgletal kommet ud
svagere end forventet. Dette afspejler dog mere, at
forventningerne er blevet opjusteret de seneste
måneder fremfor en decideret svaghed i økonomien.
Det er blandt andet nøgletal for inflationen, der viser,
at den er aftaget i forhold til tidligere på året og nu
ligger på 1,5%, hvilket er i underkanten af Feds mål.
Boligmarkedet og privatforbruget har også udviklet sig
svagere end de positive signaler, vi har set siden
efteråret. Udviklingen på arbejdsmarkedet er dog
stadig yderst robust. Der er stadig kun spredte tegn
på stigende lønpres, og den lave inflation giver Fed tid
til at bevare det gradvise tempo i rentestigningerne.
Den næste rentestigning ventes at komme i juni, hvor
også Yellens kommentarer til en begyndende afvikling
af den store balance af obligationer opkøbt i 20082014 vil blive nøje fulgt af markedet. Markedet virker
dog godt forberedt, efter at referatet fra det forrige
møde viste, at der var stor konsensus om at lade
afviklingen ske i små og tydeligt kommunikerede
skridt.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra McKesson, Willis
Towers og Allstate, mens CVS Caremark, Marathon Oil
og Amazon var største negative bidragsydere.
McKesson, der er en af de førende distributører af
medicin på det amerikanske marked, leverede et godt
regnskab, som fjernede noget af den usikkerhed, der
var opbygget efter en vanskelig periode med
aftagende medicinpriser. Willis Towers er en af de
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største spillere i forsikringsmægler branchen, og er
resultatet af en nylig fusion mellem selskaberne Willis
og Towers Watson. Selskabet leverede et stærkt Q1
regnskab der bekræftede, at fusionen forløber som
planlagt og de tidligere forventede synergier blev
fastholdt.

vurderingen, at aktierne i afdelingen er attraktivt
prissat, såvel absolut som relativt. Ultimo maj er
afdelingen fortsat betydeligt overvægtet selskaber,
der forventes at have en stabil værdiskabelse og
højere visibilitet på indtjeningen.

Der er i måneden ikke foretaget nogen væsentlige
ændringer i afdelingens allokering, og det er fortsat
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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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