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MARKEDSKOMMENTAR
Fortsat positivt globalt vækstmomentum
De fleste vækstindikatorer peger på, at den globale
økonomi aktuelt vokser hurtigere end i 2016, og at
væksten stadig accelererer om end i et lidt
langsommere tempo end ved starten af året. De
positive globale konjunktursignaler smitter specielt af
på eksportorienterede regioner, som Europa og Japan,
men også Latinamerika oplever stigende optimisme
blandt virksomhederne, godt hjulpet af stigende
råvarepriser og en opblødning af Trumps hårde
handelsretorik, i forhold til før han blev indsat som
præsident.

Stigende amerikanske investeringer lover godt for
fremtidens vækst
I USA aftog den kvartalsvise BNP-vækst til 0,2% i årets
første kvartal. Det var noget lavere end de foregående
to kvartaler, hvor væksten i gennemsnit var 0,7%.
Privatforbruget steg kun svagt, men også en
nedbringelse af varelagre bidrog negativt til væksten.
Svagheden var dog forventet og vækstindikatorer
signalerer, at aktiviteten ved indgangen til 2. kvartal
fastholder efterårets momentum. Samtidig er det
positivt, at investeringsaktiviteten leverede det højeste
bidrag til væksten siden 2014, og dermed bekræfter en
positiv udvikling i investeringsindikatorer.
De stigende investeringer er godt nyt for fremtidens
vækstpotentiale, som de seneste år er blevet
reduceret, i takt med at virksomhedernes tendens til at
underinvestere har ført til et stadig ældre
kapitalapparat. Samtidig strammer arbejdsmarkedet til
og arbejdsløsheden falder til 4,5%, hvilket er under
gængse mål for fuld beskæftigelse. Det er derfor
nødvendigt, at produktiviteten per medarbejder øges,
hvis væksten skal fastholdes de kommende år, uden at
stigende lønninger presser inflationen op og får Fed til
at flytte foden fra speederen over til bremsen. Aktuelt
er der stadig kun moderate indikationer på lønpres, og
Fed har derfor ikke travlt med at ændre den
nuværende
kurs,
som
tilskriver
yderlige
to
renteforhøjelser i år og starten på en meget gradvis og
forsigtig nedbringelse af den store beholdning af
obligationer, som blev opkøbt under QE-programmet.
Markedet er dog endnu ikke helt overbevist om, at Fed
kan gennemføre sin plan i en verden, hvor andre store
centralbanker stadig er fuldt engagerede i deres
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opkøbsprogrammer, og der er derfor
stigende renter, hvis det bliver tilfældet.

risiko

for

Fransk valg – et lettelsens suk
I Europa var investorer specielt optaget af resultatet
fra den første valgrunde i det franske præsidentvalg.
Her gik højrefløjskandidaten Marine Le Pen som ventet
videre til anden runde, men det blev Emmanuel
Macron, der fik flest stemmer, og som ifølge
opinionsmålingerne står til at vinde en komfortabel
valgsejr på omkring 20%-point ved det afgørende valg
den 7. maj. Dele af markedet havde indpriset en
sandsynlighed for, at Le Pen kunne overraske - noget
vi sidst så ved valget af Trump, men resultatet var
meget tæt på det forudsagte og styrkede tilliden til
opinionsmålingerne. Det førte til pæne kursstigninger
på europæiske aktier og sendte positive dønninger til
de globale aktiemarkeder, efter valgresultatet blev
kendt.
Samtidig fortsætter vækstindikatorerne i Eurozonen
den stigende trend, som begyndte i efteråret 2016, og
som er bredt baseret på tværs af landene. Blandt de
mere konjunkturfølsomme fremstillingsvirksomheder
ligger indikatorerne på det højeste niveau siden
starten af 2011. Ikke mindst løftet af positiv fremgang
i Frankrig, som har ligget i den tunge ende de seneste
år. Den stigende væksttrend blev i april fremhævet af
ECB, som reducerede de nedadrettede risici til
vækstprognosen men dog understregede, at den
meget lave underliggende inflation fortsat kræver en
fortsættelse af lave (eller lavere) renter og
obligationsopkøb i en periode.

Kineserne strammer op
I Kina overraskede flere økonomiske nøgletal positivt i
april, og de officielle tal for BNP viste, at den årlige
vækstrate steg til 6,9% i 1. kvartal fra 6,8% i kvartalet
før. De robuste nøgletal har fået flere analytikere til at
opjustere forventningerne til BNP-væksten, og
konsensus for hele 2017 er nu, at væksten lander på
6,6% mod tidligere forventet 6,5%. Det er næsten på
højde med 2016, hvor væksten var 6,7%.
Myndighederne bruger det positive konjunkturopsving
til gradvist at stramme op på den finansielle regulering,
hvilket fører til stigende finansieringsomkostninger og
dalende udlånsvækst, men forhåbentlig også en mere
robust finansiel sektor på længere sigt.
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AFKASTOVERSIGT 2017 - PFA INVEST
April

2017

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance A

0,4%

2,4%

5,2%

7,1%

12,4%

29,6%

28-01-2014

PFA Invest Balance B

0,6%

4,1%

5,4%

10,3%

15,4%

58,5%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

0,6%

5,0%

4,9%

-0,9%

N/A

9,1%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier (D)

0,5%

5,8%

5,4%

17,7%

18,5%

95,7%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,0%

0,3%

1,4%

N/A

N/A

1,7%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

1,1%

3,6%

8,1%

7,8%

19,4%

42,1%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,3%

-0,2%

-3,0%

N/A

N/A

-3,1%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

4,7%

13,7%

4,0%

36,4%

17,9%

161,4%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

1,2%

6,8%

-0,6%

11,4%

8,2%

53,3%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

2,2%

7,1%

3,0%

14,1%

-0,9%

24,8%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-1,2%

3,6%

5,9%

N/A

N/A

9,7%

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

April

2017

Porteføljeafkast

0,4%

2,4%

Benchmark

0,2%

2,1%

Merafkast, %-point

0,2%

0,3%

Det samlede porteføljeafkast var på 0,4% i april.
Afkastet endte på lidt over benchmark, der gav 0,2%.
År til dato er afkastet på 2,4%, 0,3%-point mere end
benchmark.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
europæiske aktier og kreditobligationer, men et fald i
USD betød, at afkastet på amerikanske aktier og
amerikanske kreditobligationer har været negativt.
Porteføljen profiterede af positiv performance på
aktieporteføljen.
SIDE 3 | PFA INVEST |

Primo april startede regnskabssæsonen, med
forventninger om de bedste indtjeningsresultater i
fem år. Revisioner af virksomhedernes salg var
ligeledes positive. Makro data, for eksempel indeks for
økonomiske “overraskelser” og konjunkturindikatorer
har været stigende i 1. kvartal. Et relativt svagt tal for
nyansatte i de amerikanske virksomheder tog dog
noget af optimismen ud af markedet. Efterfølgende
kunne
nøgletallene
ikke
helt
leve
op
til
forventningerne, men det var stadig på pæne
niveauer. Månedens helt store begivenhed var det
franske valg, som gav et ”markedsvenligt” udfald og
efterfølgende førte til stigende risikoappetit i Europa,
og en styrket EUR. Dollarfaldet bidrog til, at
europæiske
aktiver
generelt
outperformede
amerikanske målt i DKK.
Markedet er i stigende grad optimistisk på den korte
bane, men det store spørgsmål på sigt er, hvorvidt
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man er i stand til at reversere alle de tiltag, der har
skabt grobund for væksten, uden at markedet
korrigerer. Centralbankerne har opkøbt obligationer i
meget stor skala og dette fortsætter givetvis ikke.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer udgjorde
32,5% pr. ultimo april 2017 og gav et afkast på 0%. År
til dato har de givet 0,4% svarende til benchmark.
Renten på traditionelle statsobligationer steg
marginalt i april, men det dækker over, at renten
medio april faldt op til det franske præsidentvalg for
herefter at stige igen. Også i april klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
4,5% og gav et afkast på 0,4% i april og -0,3% år til
dato. Specielt obligationer fra eksempelvis Spanien og
Frankrig performede flot efter det franske valg. I alt
udgør
danske
og
udenlandske
statsog
realkreditobligationer 37%, svarende til undervægt af
traditionelle obligationer på 3%.
Kreditobligationer udgjorde 36,3% ved udgangen af
april, svarende til en overvægt på 1,3%.
Kreditobligationers afkast blev samlet på 0,6% i april
og 2,2% år til dato, svarende til benchmark for denne
aktivklasse. 28% var afdækket til DKK eller investeret i
EUR mod 35% i benchmark der er afdækket.
Porteføljen havde altså lidt mere USD-risiko, der
trækker afkastet ned qua den faldende USD.
Investeringen i PFA Invest Kreditobligationer havde en
pæn positiv performance år til dato.

Aktier
Afkastet på de europæiske aktier og danske aktier var
blandt månedens højeste. Især et positivt udfald af
det franske valg gav medvind til aktiemarkederne og
en styrkelse af EUR. Amerikanske aktiers performance
var knap var så god grundet USD-svækkelsen.
Overordnet set var april en ’risk-on’ måned, hvilket var
positivt for aktieporteføljen.
Aktier udgjorde ultimo april 25,5%. Afkastet var på
0,7% mod -0,3% til benchmark. År til dato er afkastet
6,4%, 1,8%-point mere end benchmark. Overvægt til
europæiske aktier bidrager positivt, ligesom der
indenfor de globale aktier er en pæn performance qua
overvægt i informations teknologi og forbrugsvarer
samt undervægt i telekommunikation og energi.
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PFA Invest Danske Aktier (4,7%) og europæiske aktier
(PFA Invest Højt Udbytte 1,2% og PFA Invest Value
aktier 2,1%) har outperformet globale aktier, der gav
0,5% i april, hvilket var positivt for performance. PFA
Invest Globale Aktier bidrog med 0,5%, som var 0,8%point mere end benchmark. PFA Invest USA Stabile
Aktier gav -1,2%. Emerging market aktier har ligeledes
outperformet
globale
aktier.
Den
positive
performance på 1,8%-point år til dato skyldes således
overvægt af europæiske, danske og emerging market
aktier. Den globale aktieafdeling PFA Invest Globale
Aktier var 1,3%-point foran benchmark år til dato.

Allokering
Europæiske aktier (overvægtet 2%), emerging markets
(overvægtet 1%) og danske aktier (overvægtet med
2%) er fortsat overvægtet i porteføljen, hvilket var
positivt for performance i april og år til dato.
Amerikanske aktier er undervægtet med 2% sammen
med japanske aktier (ligeledes undervægtet 2%).
Aktier trækker det samlede afkast op år til dato.
Undervægt af obligationer var positivt i april, da de
havde negativt afkast. USD overvægt trækker afkastet
ned, da USD faldt.
Kreditobligationer
er
let
overvægtet.
Kreditobligationer gav et lille positivt afkast i april,
men på den andel af investment grade obligationer,
der ikke er valutaafdækket, har svækkelsen af USD
kostet.
På
obligationssiden
var
udenlandske
statsobligationer overvægtet på bekostning af danske
obligationer, hvilket var positivt for performance i
april, men år til dato trækker de afkastet marginalt
ned. Dansk realkredit er overvægtet i forhold til
danske statsobligationer. Varigheden på porteføljen er
dog lidt over benchmark, hvilket kompenserer for den
mindre obligationsandel.
Vi er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer på den lange bane, men neutralt vægtet i
aktier og let overvægtet kreditobligationer på taktisk
niveau. Traditionelle obligationer er undervægtet.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

37,0%

40,0%

-3,0%

Kreditobligationer

36,3%

35,0%

1,3%

Aktier

25,5%

25,0%

0,5%

1,2%

0,0%

1,2%

Kontant
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PFA INVEST BALANCE B

realkreditobligationer
statsobligationer.

Performance

April

2017

Porteføljeafkast

0,6%

4,1%

Benchmark

0,0%

3,2%

Merafkast, %-point

0,6%

0,9%

Det samlede porteføljeafkast var på 0,6% i april. En
pæn outperformance i forhold til benchmark, der gav
0,0%. År til dato er afkastet på 4,1%, 0,9%-point
mere end benchmark.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
europæiske aktier og kreditobligationer, men et fald i
USD betød, at afkastet på amerikanske aktier og
amerikanske kreditobligationer har været negativt.
Porteføljen profiterede af positiv performance på
aktieporteføljen.
Primo april startede regnskabssæsonen, med
forventninger om de bedste indtjeningsresultater i
fem år. Revisioner af virksomhedernes salg var
ligeledes positive. Makro data, for eksempel indeks for
økonomiske “overraskelser” og konjunkturindikatorer
har været stigende i 1. kvartal. Et relativt svagt tal for
nyansatte i de amerikanske virksomheder tog dog
noget af optimismen ud af markedet. Efterfølgende
kunne
nøgletallene
ikke
helt
leve
op
til
forventningerne, men det var stadig på pæne
niveauer. Månedens helt store begivenhed var det
franske valg, som gav et ”markedsvenligt” udfald og
efterfølgende førte til stigende risikoappetit i Europa,
og en styrket EUR. Dollarfaldet bidrog til, at
europæiske
aktiver
generelt
outperformede
amerikanske målt i DKK.
Markedet er i stigende grad optimistisk på den korte
bane, men det store spørgsmål på sigt er, hvorvidt
man er i stand til at reversere alle de tiltag, der har
skabt grobund for væksten, uden at markedet
korrigerer. Centralbankerne har opkøbt obligationer i
meget stor skala og dette fortsætter givetvis ikke.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer udgjorde 19%
pr. ultimo april 2017 og gav et afkast på 0%. År til
dato har de givet 0,3% svarende til benchmark.
Renten på traditionelle statsobligationer steg
marginalt i april, men det dækker over, at renten
medio april faldt op til det franske præsidentvalg for
herefter at stige igen. Også i april klarede
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sig

bedre

end

tilsvarende

Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
2,4% og gav et afkast på 0,4% i april og -0,3% år til
dato. Specielt obligationer fra eksempelvis Spanien og
Frankrig performede flot efter det franske valg. I alt
udgør
danske
og
udenlandske
statsog
realkreditobligationer 21,4%, svarende til undervægt
af traditionelle obligationer på 3,6%-point.
Kreditobligationer udgjorde 21,5% ved udgangen af
april, svarende til en overvægt på 1,5%.
Kreditobligationers afkast blev samlet på 1,0% i april
og 3,3% år til dato, 0,6%-point mere end benchmark
for denne aktivklasse.
Kreditobligationers afkast var på den positive side
drevet af renten og en indsnævring af kreditspændet,
den negative effekt af en faldende USD blev
neutraliseret grundet valutaafdækningen af PFA Invest
Kreditobligationer.

Aktier
Afkastet på de europæiske aktier og danske aktier var
blandt månedens højeste. Især et positivt udfald af
det franske valg gav medvind til aktiemarkederne og
en styrkelse af EUR. Amerikanske aktiers performance
var knap var så god grundet USD-svækkelsen.
Overordnet set var april en ’risk-on’ måned, hvilket var
positivt for aktieporteføljen.
Aktier udgjorde ultimo april 55%. Afkastet var på 0,7%
mod -0,3% til benchmark. År til dato er afkastet 6,4%,
1,8%-point mere end benchmark. Overvægt til
europæiske aktier bidrager positivt, ligesom der
indenfor de globale aktier er en pæn performance qua
overvægt i informations teknologi og forbrugsvarer
samt undervægt i telekommunikation og energi.
PFA Invest Danske Aktier (4,7%) og europæiske aktier
(PFA Invest Højt Udbytte 1,2% og PFA Invest Value
aktier 2,1%) har outperformet globale aktier, der gav
0,5% i april, hvilket var positivt for performance. PFA
Invest Globale Aktier bidrog med 0,5%, som var 0,8%point mere end benchmark. PFA Invest USA Stabile
Aktier gav -1,2%. Emerging market aktier har ligeledes
outperformet
globale
aktier.
Den
positive
performance på 1,8%-point år til dato skyldes således
overvægt af europæiske, danske og emerging market
aktier. Den globale aktieafdeling PFA Invest Globale
Aktier var 1,2%-point foran benchmark år til dato.
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Allokering
Europæiske aktier (overvægtet 2%), emerging markets
(overvægtet 1%) og danske aktier (overvægtet med
2%) er fortsat overvægtet i porteføljen, hvilket var
positivt for performance i april og år til dato.
Amerikanske aktier er undervægtet med 2% sammen
med japanske aktier (ligeledes undervægtet 2%).
Aktier trækker det samlede afkast op år til dato.
Undervægt af obligationer var positivt i april, da de
havde negativt afkast. USD undervægt trækker det
relative afkast op i forhold til benchmark, da USD faldt
i april.
Kreditobligationer
er
let
overvægtet.
Kreditobligationer gav et positivt afkast i april. På
obligationssiden var udenlandske statsobligationer
overvægtet på bekostning af danske obligationer,
hvilket var positivt for performance i april, men år til
dato trækker de afkastet marginalt ned. Dansk
realkredit er overvægtet i forhold til danske
statsobligationer. Varigheden på porteføljen er dog
lidt over benchmark, hvilket kompenserer for den
mindre obligationsandel.
Vi er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer på den lange bane, men neutralt vægtet i
aktier og let overvægtet kreditobligationer på taktisk
niveau. Traditionelle obligationer er undervægtet.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

21,4%

25,0%

-3,6%

Kreditobligationer

21,5%

20,0%

1,5%

Aktier

55,0%

55,0%

0,0%

2,1%

0,0%

2,1%

Kontant

PFA INVEST BALANCE C
Performance
Porteføljeafkast
Benchmark
Merafkast, %-point

April

2017

0,6%

5,0%

-0,1%

3,8%

0,7%

1,2%

Det samlede porteføljeafkast var på 0,6% i april. En
pæn outperformance i forhold til benchmark, der gav 0,1%. År til dato er afkastet på 5,0%, 1,2%-point
mere end benchmark.
Måneden var karakteriseret ved positive afkast på
europæiske aktier og kreditobligationer, men et fald i
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USD betød, at afkastet på amerikanske aktier og
amerikanske kreditobligationer har været negativt.
Porteføljen profiterede af positiv performance på
aktieporteføljen.
Primo april startede regnskabssæsonen, med
forventninger om de bedste indtjeningsresultater i
fem år. Revisioner af virksomhedernes salg var
ligeledes positive. Makro data, for eksempel indeks for
økonomiske “overraskelser” og konjunkturindikatorer
har været stigende i 1. kvartal. Et relativt svagt tal for
nyansatte i de amerikanske virksomheder tog dog
noget af optimismen ud af markedet. Efterfølgende
kunne
nøgletallene
ikke
helt
leve
op
til
forventningerne, men det var stadig på pæne
niveauer. Månedens helt store begivenhed var det
franske valg, som gav et ”markedsvenligt” udfald og
efterfølgende førte til stigende risikoappetit i Europa,
og en styrket EUR. Dollarfaldet bidrog til, at
europæiske
aktiver
generelt
outperformede
amerikanske målt i DKK.
Markedet er i stigende grad optimistisk på den korte
bane, men det store spørgsmål på sigt er, hvorvidt
man er i stand til at reversere alle de tiltag, der har
skabt grobund for væksten, uden at markedet
korrigerer. Centralbankerne har opkøbt obligationer i
meget stor skala og dette fortsætter givetvis ikke.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer udgjorde 10%
pr. ultimo april 2017 og gav et afkast på 0%. År til
dato har de givet 0,3% svarende til benchmark.
Renten på traditionelle statsobligationer steg
marginalt i april, men det dækker over, at renten
medio april faldt op til det franske præsidentvalg for
herefter
at
stige
igen.
Igen
klarede
realkreditobligationer sig bedre end tilsvarende
statsobligationer.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
1,2% og gav et afkast på 0,4% i april og -0,3% år til
dato. Specielt obligationer fra eksempelvis Spanien og
Frankrig performede flot efter det franske valg. I alt
udgør
danske
og
udenlandske
statsog
realkreditobligationer 11,1%, svarende til undervægt
af traditionelle obligationer på 3,9%-point.
Kreditobligationer udgjorde 11,4% ved udgangen af
april, svarende til en overvægt på 1,4%.
Kreditobligationers afkast blev samlet på 1,0% i april
og 3,5% år til dato, 0,8%-point mere end benchmark
for denne aktivklasse.
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Kreditobligationers afkast var på den positive side
drevet af renten og en indsnævring af kreditspændet,
den negative effekt af en faldende USD blev
neutraliseret grundet valutaafdækningen af PFA Invest
Kreditobligationer.

hvilket var positivt for performance i april, men år til
dato trækker de afkastet marginalt ned. Dansk
realkredit er overvægtet i forhold til danske
statsobligationer. Varigheden på porteføljen er dog
lidt over benchmark, hvilket kompenserer for den
mindre obligationsandel.

Aktier
Afkastet på de europæiske aktier og danske aktier var
blandt månedens højeste. Især et positivt udfald af
det franske valg gav medvind til aktiemarkederne og
en styrkelse af EUR. Amerikanske aktiers performance
var knap var så god grundet USD-svækkelsen.
Overordnet set var april en ’risk-on’ måned, hvilket var
positivt for aktieporteføljen.

Vi er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer på den lange bane, men neutralt vægtet i
aktier og let overvægtet kreditobligationer på taktisk
niveau. Traditionelle obligationer er undervægtet.

Aktier udgjorde ultimo april 75,2%. Afkastet var på
0,7% mod -0,3% til benchmark. År til dato er afkastet
6,3%, 1,7%-point mere end benchmark. Overvægt til
europæiske aktier bidrager positivt, ligesom der
indenfor de globale aktier er en pæn performance qua
overvægt i informations teknologi og forbrugsvarer
samt undervægt i telekommunikation og energi.
PFA Invest Danske Aktier (4,6%) og europæiske aktier
(PFA Invest Højt Udbytte 1,1% og PFA Invest Value
aktier 2,0%) har outperformet globale aktier, der gav
0,4% i april, hvilket var positivt for performance. PFA
Invest Globale Aktier bidrog med 0,4%, som var 0,7%point mere end benchmark. PFA Invest USA Stabile
Aktier gav -1,2%. Emerging market aktier har ligeledes
outperformet
globale
aktier.
Den
positive
performance på 1,7%-point år til dato skyldes således
overvægt af europæiske, danske og emerging market
aktier. Den globale aktieafdeling PFA Invest Globale
Aktier var 1,2%-point foran benchmark år til dato.

Allokering
Europæiske aktier (overvægtet 2%), emerging markets
(overvægtet 1%) og danske aktier (overvægtet med
2%) er fortsat overvægtet i porteføljen, hvilket var
positivt for performance i april og år til dato.
Amerikanske aktier er undervægtet med 2% sammen
med japanske aktier (ligeledes undervægtet 2%).
Aktier trækker det samlede afkast op år til dato.
Undervægt af obligationer var positivt i april, da de
havde negativt afkast. USD undervægt trækker det
relative afkast op i forhold til benchmark, da USD faldt
i april.
Kreditobligationer
er
let
overvægtet.
Kreditobligationer gav et positivt afkast i april. På
obligationssiden var udenlandske statsobligationer
overvægtet på bekostning af danske obligationer,
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Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

11,1%

15,0%

-3,9%

Kreditobligationer

11,4%

10,0%

1,4%

Aktier

75,2%

75,0%

0,2%

2,3%

0,0%

2,3%

Kontant

PFA INVEST MELLEMLANGE OBLIGATIONER
Afkastet i april blev på 0%, hvilket er på niveau med
benchmark.
April måned var ligesom marts måned præget af pæne
renteudsving, som hovedsageligt kan henføres til det
franske valg.
Samlet set endte renterne på et højere niveau.
Efterspørgslen efter dansk realkredit har været intakt
og udbudsmængden af traditionelle konverterbare
obligationer
begrænset,
hvilket
har
holdt
kreditspændet målt i forhold til swaps og
statsobligationer på samme niveau.
Porteføljen har været undervægtet renterisiko.

PFA INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONER
Afkastet for april endte på 0,3%, hvilket er på niveau
med benchmark. År til dato er afkastet for porteføljen
således -0,2%.
April måned var præget af rentevolatilitet relateret til
det franske valg, øget geopolitisk risiko samt stigende
mistillid til Trumps formåen i forhold til sine
finanspolitiske hensigter.
Usikkerheden betød, at amerikanske renter frem mod
første runde af det franske præsidentvalg faldt til
årets laveste niveau. Valgresultatet fra Frankrig fik
amerikanske renter til at stige igen, men sluttede dog
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stadig måneden lavere, end de startede.
I europæiske statsobligationer blev rentespænd
mellem tyske obligationer og andre eurolande med høj
kreditkvalitet og de sydeuropæiske lande - og i
særdeleshed franske obligationer – noget mindre
efter første runde i det franske præsidentvalg. Det
skyldes, at udfaldet bekræftede de mange
meningsmålinger og gav derved markedet større tillid
til disses forudsigelser om en sikker sejr til Macron i
anden runde.

PFA INVEST KREDITOBLIGATIONER
April gav et solidt afkast på 1,1% hvilket er 0,1%point bedre end benchmark.
Første runde i det franske valg resulterede i en
klassisk ”risk-on” reaktion (højere renter og lavere
kreditspænd) med lettelse over et forventeligt resultat
med Macron og Le Pen videre til næste runde. Dette
var især positivt for high yield og emerging markets
obligationer. Investment grade nød derimod godt af
en stor allokering med USA, hvor den ledende rente
sluttede måneden lavere.

faldende renter gav et yderligere løft til de mere
rentesensitive obligationer. Volumen af nyudstedelser
i europæiske valutaer år til dato har sat ny rekord med
hele 32 mia. EUR, hvilket er 229% mere end samme
periode sidste år. I USA faldt den nominelle værdi af
benchmark med 16 mia. USD på grund af et faldende
antal nyudstedelser.
Emerging Markets havde en god måned og fulgte
generelt udviklingen i de toneangivende markeder i
USA og Europa. Markedet har i en lang periode været
domineret af den generelle risikovillighed og i meget
begrænset omfang af Emerging Markets-specifikke
årsager. Porteføljen er derfor en smule defensivt
positioneret grundet den begrænsede relative værdi til
andre kreditklasser og lave præmie for at tage
udstederspecifik risiko. Aktivklassen har oplevet en
meget stor stigning i nettoinvesteringer målt på
offentlige registrerede fonde. De tre måneders
akkumulerede nettoinvesteringer til aktivklassen
tangerer nu seneste top i midten af 2016, målt af
EPFR, Emerging Portfolio Rund Research.

PFA INVEST DANSKE AKTIER

Investment grade havde overordnet en positiv måned.
Det var især franske virksomhedsobligationer, som
oplevede en reduktion i kreditpræmierne efter første
runde af valget. Efter at ECB i løbet af måneden har
nedjusteret sit totale månedlige opkøbsprogram fra
80 mia. EUR til 60 mia. EUR, indikerer de foreløbige
ugedata, at kreditopkøbsprogrammet (CSPP) er blevet
justeret pro-rata eller muligvis i mindre grad end de
øvrige aktivklasser, hvilket er moderat kreditpositivt
på den korte bane. Herudover offentliggjorde Bank of
England i løbet af måneden, at centralbanken havde
nået sit opkøbsmål på GBP 10 mia. før tid, og derved
ikke vil foretage flere opkøb. Der var ingen
information
omkring
mulig
geninvestering
af
kuponafkast og udløb. Dette lod dog til at være priset
ind af markedet, og der var næsten ingen
markedsreaktion at spore i kreditspænd på GBPdenominerede kreditobligationer.

Afkastet for afdeling Danske Aktier blev i april 4,7%.
År til dato er afkastet 13,7%, mod 13,1% for
benchmark.

High Yield havde en rigtig stærk måned med en
indsnævring af kreditspændet på 20bp. Udfaldet af
første runde af det franske præsidentvalg, var som
investorerne havde håbet, og det medførte store
kursstigninger i hele markedet, hvor specielt franske
udstedelser var efterspurgte. Det stærke marked
gjorde, at obligationer med den laveste kreditkvalitet
og højeste markedsfølsomhed, klarede sig bedst. I det
amerikanske marked var det modsat obligationer med
den højeste kreditkvalitet, som klarede sig bedst, idet

Enkelte selskaber kom med regnskab for første
kvartal. Et af dem var Danske Bank, der kom med et
flot regnskab. Indtægterne var bedre end ventet. Der
var tilbageførsel af tab på lån på 234 mio. DKK samt
en høj forrentning af egenkapitalen. I Nordeas
regnskab så man samme tendenser. I det tilfælde, at
vi ser stigende renter vil bankerne være de selskaber,
der får mest gavn af det.
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De økonomiske indikatorer peger fortsat på en vis
ekspansion i økonomien, om end tempoet er lidt
lavere end ved årsskiftet. Dette samt et positivt
udfald af første runde af det franske præsidentvalg fik
de danske aktier til at fortsætte stigningerne fra
marts.
Blandt de større aktier var Novo Nordisk den mest
stigende aktie med 11%. En af årsagerne til
stigningen var, at en af de tætte konkurrenter udtalte
forventninger om, at 2017 formentlig ville være det
hårdeste
år
med
hensyn
til
prispres
på
insulinmarkedet i USA. Siden sommeren 2016 har
markedet været særdeles bekymret for det prispres,
der har været.
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Pandora-aktien faldt 4% i april på bagrund af en
analytiker rapport, der satte spørgsmål ved væksten.
Pandora udtalte dog, at deres forventninger til 2017
var uændrede.
Novozymes og Chr. Hansens regnskaber var som
ventet, og aktierne steg med henholdsvis 7% og 3% i
måneden.
De største bidragsydere til årets performance har
været Københavns Lufthavne (undervægt), Vestas
(overvægt) samt Bavarian (overvægt), mens Pandora
(overvægt), William Demant (undervægt) og FLS
(undervægt) bidrog negativt.

PFA INVEST GLOBALE AKTIER
Globale Aktier gav i april et afkast på 0,5%, 0,8%point
højere end for porteføljens benchmark, MSCI World
(DKK). For året har porteføljen leveret et afkast på
5,8% mod 4,6% for benchmark.
Frankrigs præsidentvalg midt i måneden var
hovedfokus og skabte røre før og lettelse efter. Den
moderate kandidat Emmanuel Macron ligner nu ret
sikkert den næste franske præsident, en støttende
hånd til EU-samarbejdet.
Globale økonomiske indikatorer peger fortsat opad,
modsat viser forbrugeren i USA svaghedstegn.
Selskabet Synchrony Financials, der udsteder
forbrugerudlån, var månedens klart svageste aktier.
På månedens sidste dag rapporterede de regnskab for
1. kvartal, der viste stigende forventninger til tab på
udlån. Aktien faldt kraftigt på dagen. Ally financial, der
primært udsteder bilfinansiering, faldt på samme
baggrund, dog i et mere moderat omfang.
Kering, der blandt andet ejer Gucci, Bottega Veneta og
Balenciaga, kom derimod med et af de stærkeste
regnskaber længe. Omsætningsvæksten var 29% i
kvartalet og for selve Gucci-brandet +48%. Generelt
har luksusgoder ikke vist de samme svaghedstegn i 1.
kvartal som andre selskaber indenfor forbrug.
Alphabet, der er selskabet bag Google, kom også med
et stærkt regnskab. Omsætningsvæksten var +22%,
dette til trods for en årlig omsætning på cirka 600
mia. DKK i 2017.
Største positive bidragsydere i april har været Kering
og Alphabet, mens Synchrony, ConocoPhillips og Ally
bidrog negativt.
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PFA INVEST HØJT UDBYTTE AKTIER
I april har porteføljen givet et afkast på 1,2%,
svarende til en underperformance på 0,5%-point i
forhold til afkastet for MSCI Europa (DKK) og for hele
året et afkast på 7,1% sammenlignet med benchmark
afkastet på 7,8%.
Fortsatte positive signaler fra den globale økonomiske
tilstand samt resultaterne fra det franske valg var den
perfekte cocktail til en risk-on måned, hvilket også
tydeligt afspejlede sig i performance på sektorniveau.
Det var de konjunkturfølsomme sektorer som
Consumer Disc., Financials og Industrials, der
outperformede, mens de mere stabile sektorer som
Telecom og Utilities lå i bunden af tabellen.
Regnskabssæsonen er startet og har indtil videre
overrasket positivt i et europæisk marked, der
efterhånden længe har været vant til det modsatte.
April lignede på mange måder marts måned med
positive afkast, fokus på risk-on og dermed positiv
performance i de konjunkturfølsomme sektorer. Det
betyder også, at der igen har været fokus på
sektorrotationen, hvilket dog har haft en mindre
negativ påvirkning på porteføljens performance i april.
Den relative performance var negativt påvirket af
porteføljens eksponering til Consumer Disc., hvor især
porteføljens position i WPP kostede performance.
Selskabets
1.
kvartals
regnskab
viste
en
salgsfremgang marginalt under forventningerne, men
fastholdt
forventningerne
til
hele
året.
På
sektorniveau kommer de største positive bidrag fra
overvægten af Finans og IT, der begge er drevet af
dels sektorrotationen, men også selektion på
selskabsniveau, som bidrager med størstedelen af
performance
i
april.
De
største
positive
performancebidrag på selskabsniveau kom fra Cap
Gemini, Schneider Electric og ABN Amro. Cap Geminis
regnskab var bedre end ventet drevet af god
efterspørgsel fra både Europa og USA samt en
forventning om fortsat acceleration af dette.

PFA INVEST EUROPA VALUE AKTIER
Porteføljen har i april givet et afkast på 2,2%. For året
er afkastet 7,1% mod benchmarks 7,8%.
De europæiske aktiemarkeder steg godt 2% i april på
baggrund af fortsat fornuftige økonomiske nøgletal.
Det var dog primært udfaldet af det franske valg, der
fik europæiske aktier til at gøre det bedre end de
globale aktiemarkeder, der faldt 0,4%.
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Renterne – specielt de amerikanske renter –
fortsætter
med
at
sætte
dagsordenen
for
prisfastsættelsen af aktiemarkedet. Når renterne er
steget, har cykliske aktier gjort det bedre end
defensive aktier og omvendt. Stigende renter har
afspejlet stigende optimisme, mens faldende renter
afspejler pessimisme og tvivl, om Trump kan levere på
valgløfterne.
Europæiske aktier er begyndt at se inflow igen. Blandt
andet
amerikanske
investorer
har
været
tilbageholdende med at investere i europæiske aktier
på grund af politik. Første runde af det franske valg
har formentlig mindsket den politiske risiko i Europa.
Hvis man ser på investeringsstile var selskaber med
høj kvalitet og vækst blandt de bedste. Det kan være
selskaber med højere forrentning af egenkapitalen
end resten af markedet samt forventet højere vækst.
Det betyder, at kvalitetsaktier og vækstaktier ser
relativt dyre ud i forhold til historikken.
De største positive bidrag til afkastet for året kom fra
SMicroelectronics (IT), Persimon (cyklisk forbrug) og
BP (Energi), mens de negative bidrag kom fra Anglo
American (materialer), BT (Tele) samt Royal Mail
(industri).

PFA INVEST USA STABILE AKTIER
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i april et absolut
afkast målt i danske kroner på -1,2%, hvilket var 0,4%
dårligere end markedet. Afdelingens negative afkast
kan primært tilskrives et fald i USD, der i forhold til
DKK blev svækket med 2% for måneden. For året har
afdelingen leveret et afkast i danske kroner på 4,0%
mod 3,9% for markedet.
Størstedelen af de globale vækstindikatorer peger
fortsat i positiv retning, om end væksten accelererer i
et lidt lavere tempo end ved årets start. I USA aftog
BNP-væksten i årets første kvartal, der var noget
lavere end de foregående to kvartaler. Svagheden var
dog forventet og vækstindikatorer signalerer fortsat,
at aktiviteten ved indgangen til 2. kvartal fastholder
efterårets momentum. Samtidig er det positivt, at
investeringsaktiviteten leverede det højeste bidrag til
væksten siden 2014. De stigende investeringer er
godt nyt for fremtidens vækstpotentiale, som de
seneste år er blevet reduceret i takt med, at
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virksomhederne
har
underinvesteret.
Samtidig
strammer arbejdsmarkedet til og arbejdsløsheden er
faldet til 4,5%, hvilket er under gængse mål for fuld
beskæftigelse. Aktuelt er der stadig kun moderate
indikationer på lønpres, og Fed har derfor ikke travlt
med at ændre den nuværende kurs, som tilskriver
yderlige to renteforhøjelser i år. Markedet er dog
endnu ikke helt overbevist om, at Fed kan
gennemføre sin plan i en verden, hvor andre store
centralbanker stadig er fuldt engagerede i deres
opkøbsprogrammer, og der er derfor risiko for
stigende renter, hvis det bliver tilfældet.
Uden for USA trak resultatet af første valgrunde i det
franske
præsidentvalg
ligeledes
en
del
opmærksomhed. Her gik højrefløjskandidaten Marine
Le Pen som ventet videre til anden runde, men det
blev Emmanuel Macron, der fik flest stemmer, og som
ifølge opinionsmålingerne står til at vinde en
komfortabel valgsejr ved det afgørende valg i maj. Det
førte til pæne kursstigninger på europæiske aktier og
sendte positive dønninger til de globale aktiemarkeder
efter valgresultatet blev kendt.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for april fra Thermo Fisher, United
Health og Home Depot, mens Avnet, National Oilwell
Varco og O’Reilly Automotive var største negative
bidragsydere. Thermo Fisher og United Health
leverede begge gode regnskaber for 1. kvartal, hvilket
fjernede lidt af den usikkerhed, der var opbygget i
forbindelse med Donald Trumps retorik vedrørende
reformering af det amerikanske sundhedsvæsen.
Home Depot leverede ligeledes et rigtigt fint
kvartalsregnskab, der bekræftede selskabets høje
kvalitet.
Home
Depot
er
verdens
største
byggemarkedskæde med stor eksponering til det
amerikanske boligmarked, der forventes at fortsætte
sit positive opsving de kommende år, blandt andet
drevet af befolkningstilvækst og en ophobet
efterspørgsel efter ejerboliger.
Der er i april ikke foretaget nogen væsentlige
ændringer i afdelingens allokering, og det er fortsat
vurderingen, at aktierne i afdelingen er attraktivt
prissat, såvel absolut som relativt. Ultimo april er
afdelingen fortsat betydeligt overvægtet selskaber,
der historisk har udvist en stabil værdiskabelse, og
som fremadrettet vurderes at have en høj visibilitet på
indtjeningen.
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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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