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MARKEDSKOMMENTAR
Fortsat positiv global stemning
I februar udbyggede globale vækstindikatorer den
stigende trend, som tog sit afsæt i sensommeren
sidste år. Der var dog tegn på, at stigningerne aftog i
takt med, at flere regionale indikatorer nærmede sig
de højeste niveauer siden finanskrisen. De mere
håndgribelige nøgletal for produktion og efterspørgsel
offentliggøres med en til to måneders forsinkelse og
afspejler endnu kun delvist det kraftige momentum i
tillidsindikatorerne. For at den optimistiske stemning
kan bide sig fast, er det afgørende, at den gode
stemning også fører til øget forbrug og investeringer
de kommende måneder.

USA: Robust fremgang kan lokke Fed ud af busken
Amerikanske vækstindikatorer har i årets første to
måneder sendt et meget stærkt signal om stigende
aktivitet på tværs af produktions-, service-, bygge og
anlægssektorerne og blandt forbrugerne. Det er
usædvanligt at se så stærkt et signal så sent i et
opsving. Inden for de seneste 20 år er det kun sket én
gang, hvor det ikke har været tæt forbundet med den
”ketchup-effekt”, som man typisk ser umiddelbart
efter en recession. Det var i 2003, hvor væksten i
amerikansk økonomi accelererede kraftigt fra 1,8% i
2002 til 2,8% i 2003 og 3,8% i 2004. En så kraftig
acceleration virker ikke sandsynlig i år, da USA er
væsentligt tættere på fuld kapacitet og produktiviteten
de seneste år har ligget under 1% mod 3-4% i 2003.
På inflationsfronten har februar budt på stigende
forbrugerpriser, som hovedsageligt afspejler år til år
stigninger i energipriser, men også den underliggende
kerneinflation er svagt stigende. Kombinationen af
positive vækstindikatorer og gradvist stigende inflation
har bidraget til skærpet retorik fra ledende Fedmedlemmer, som åbner for en renteforhøjelse i marts.
Det har fået de korte renter til stige lidt, mens
effekten på lange renter har været mere afdæmpet. En
forklaring kan være, at lange renter primært styres af
forventninger til potentiel vækst, som stadig er
forholdsvis lav, og indirekte af effekter fra de store
obligationsopkøbsprogrammer i Europa og Japan.

Politisk stabilitet trækker Emerging Markets op
Emerging Market økonomierne har generelt fulgt med
på den positive bølge i februar. På tværs af de fleste
regioner peger vækstindikatorer overvejende op, godt
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hjulpet af højt
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Hertil kommer, at de fleste regioner er inde i en
periode med et forholdsvist stabilt og markedsvenligt
politisk miljø.

Europæisk opsving overskygges af politisk
usikkerhed
I Eurozonen steg PMI-vækstindikatorerne i februar til
de højeste niveauer siden 2011 og sender dermed et
positivt signal for det aktuelle aktivitetsniveau. Samme
optimisme har stadig til gode at materialisere sig i de
realøkonomiske data, men historisk har de været en
god retningspil for væksten. Hertil kommer, at
optimismen er udbredt blandt de fleste europæiske
lande.
Ligesom i USA er europæisk inflation stigende. I
februar nåede den op på 2%, kraftigt påvirket af
stigende energipriser. I modsætning til USA er den
indenlandskdrevne kerneinflation stadig lav, da høj
arbejdsløshed i flere eurolande lægger en naturlig
dæmper på lønstigninger. Den lave kerneinflation er
også i fokus i ECB, som i december kommunikerede, at
opkøbsprogrammet af obligationer (QE) ville fortsætte
2017 ud. Mere fremadrettet øger den positive
udvikling i aktivitet og inflation sandsynligheden for, at
ECB senere i 2017 vil se på muligheden for en
nedtrapning af QE-programmet i 2018.

Fransk valg kan afspore europæisk optimisme –
men potentiale forude
En af de mest i øjnefaldende begivenheder, som
potentielt kan afspore optimismen i Europa, er en
valgsejr til Marine Le Pen i Frankrig. Hun går til valg
med et løfte om at skaffe Frankrig en bedre EU-aftale
inden for seks måneder samt ønsket om at afholde en
afstemning om euromedlemskabet. Erfaringerne fra
Storbritanniens forhandlinger om en bedre aftale viser,
at der ikke er meget at komme efter. Vejen til en
fransk euroafstemning er lang. Det kræver opbakning
fra parlamentet og derudover føler 68% af
franskmændene et tilhørsforhold til Europa. Men
konsekvenserne af et Fraxit er i en sådan målestok, at
de finansielle markeder ikke kan ignorere dem.
Udviklingen i Le Pens opbakning i forskellige
opinionsundersøgelser sætter specielt et aftryk i
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rentespændet mellem franske og tyske statsrenter.
Primært fordi Le Pens euromodstand kan føre til en
genintroduktion af francen (formodentligt til en
svækket kurs) og fordi hendes økonomiske politik kan
slå et hul i de offentlige budgetter, som kan føre til en
nedgradering af Frankrigs kreditværdighed.
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Samtidig er der tegn på, at globale aktieinvestorer går
uden om Europa, på trods af de pæne
vækstindikatorer, hvilket kan betyde, at der er et
potentiale i risikofyldte europæiske aktiver på den
anden side af det franske præsidentvalg, hvis ikke Le
Pen bliver valgt.
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AFKASTOVERSIGT 2017 - PFA INVEST
Februar

2017

2016

2015

2014

Afkast
siden start

Start

PFA Invest Balance A

2,2%

2,0%

5,2%

7,1%

12,4%

29,1%

28-01-2014

PFA Invest Balance B

3,1%

3,1%

5,4%

10,3%

15,4%

57,0%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

3,7%

3,7%

4,9%

-0,9%

N/A

7,8%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier (D)

5,0%

5,3%

5,4%

17,7%

18,5%

94,7%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,7%

0,4%

1,4%

N/A

N/A

1,8%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

1,9%

2,4%

8,1%

7,8%

19,4%

40,6%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,9%

-0,1%

-3,0%

N/A

N/A

-3,1%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

1,7%

4,7%

4,0%

36,4%

17,9%

140,6%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

4,1%

3,0%

-0,6%

11,4%

8,2%

47,8%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

2,8%

2,1%

3,0%

14,1%

-0,9%

19,0%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

6,3%

5,1%

5,9%

N/A

N/A

11,3%

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

Februar

2017

Porteføljeafkast

2,2%

2,0%

Benchmark

1,9%

1,9%

Merafkast, %-point

0,3%

0,1%

Generelt var februar kendetegnet ved, at de
risikofyldte aktiver klarede sig godt. Aktier blev den
største bidragsyder til det samlede afkast i februar
med et afkast på 4,6%, mens kreditobligationer gav
2,0% og obligationer gav 0,9%. Særligt amerikanske
aktier havde en god måned sammenlignet med
europæiske. Selvom amerikanske aktier generelt er
dyrt prissat relativt til europæiske, virkede momentum
fortsat til at være i amerikanske aktiers favør. Den
billigere, og dermed mere attraktive, prisfastsættelse
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blandt de europæiske aktier, kombineret med de
generelt stærke vækstindikatorer for regionen,
spillede således en mindre rolle i februar.
Derimod var fokus mere rettet mod den politiske uro i
Eurozonen, forud for særligt det kommende franske
valg, hvilket samlet set smittede negativt af på
investorernes risikovillighed. Det kom ikke kun til
udtryk inden for aktier, men ramte ligeledes de
europæiske obligationsmarkeder, hvor særligt franske
og italienske obligationer blev månedens tabere.

Obligationer
Danske obligationer udgjorde pr. ultimo februar 33,5%
og gav et afkast på 0,9%. År til dato blev afkastet på
0,5%.
Renten på traditionelle statsobligationer faldt med
cirka 0,25%-point i februar. Alle løbetider nød godt af
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rentefaldet. Generelt klarede statsobligationer sig
bedre end tilsvarende realkreditobligationer, ligesom
lange obligationer generelt klarede sig bedre end
korte obligationer. Porteføljens renterisiko (med få
lange obligationer) er på niveau med benchmark.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
4,7% og gav et afkast på 0,9% og trak dermed ned i
det samlede afkast. Udenlandske statsobligationer er
trukket ned af europæisk usikkerhed og den deraf
følgende mulighed for, at eurosamarbejdet kommer
under pres. År til dato har danske obligationer givet
0,5% og de udenlandske statsobligationer -0,3%.

Allokering pr. 28. februar 2017

Kreditobligationer udgjorde 33,7% ved udgangen af
februar. Inden for kreditobligationer var der generelt
pæne afkast målt i USD. Kreditobligationers afkast
blev samlet på 2,0% i februar og 1,7% målt på hele
2017.

Fordeling

Risikoniveauet forblev konstant i februar efter en
øgning i januar. Således forblev overvægten i
europæiske
og
danske
aktier
inden
for
aktieporteføljen fastholdt i perioden, idet de
europæiske aktier blandt andet vurderes attraktive
målt på prisfastsættelsen. Dog vurderes risikoen på
den korte bane at være forhøjet.
Kreditobligationer ligger lidt under neutral vægt og
tilsvarende for stats- og realkreditobligationer.

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

38,2%

40,0%

-1,8%

Kreditobligationer

33,7%

35,0%

-1,3%

Aktier

26,1%

25,0%

1,1%

2,0%

0,0%

2,0%

Kontant

Aktier
Aktier udgjorde 26,1% af porteføljen ultimo februar
og gav et afkast på 4,6% mod benchmark på 4,5%.
Februar var kendetegnet ved en stabil positiv udvikling
i især amerikanske aktier. Porteføljens globale aktier
gav et afkast på 5,0%, mens danske aktier gav 1,7%.
Europæiske aktier gav et afkast på henholdsvis 2,8%
(Europa Value Aktier) og 4,1% (Højt Udbytte Aktier),
mens amerikanske aktier gav 6,3% (US Stabile Aktier).
Emerging market aktier gav i samme periode 4,1%.
Målt ved MSCI World (DKK) gav det globale
aktiemarked et afkast på 4,5% i februar. År til dato
var aktieafkastet på porteføljen 4,9% mod 4,4% for
benchmark.
Hvor de udviklede markeder blev løftet bredt i løbet af
måneden, var den relative performance på
sektorniveau i favør af de cykliske sektorer, som IT,
finans og råvarevaretunge sektorer. Modsvarende var
performance mere begrænset blandt de mere
defensivt orienterede sektorer, hvor blandt andet
telekommunikation gav et afkast på omtrent 0% målt
på MSCI World Tele (USD).
En af sidste års store vindere, energisektoren, der
normalt er kendetegnet ved sin cykliske karakter, viste
en bemærkelsesværdig svag performance i februar.
Energi blev således en af de dårligst performende
sektorer målt på året. MSCI World Energy (USD) faldt
med 2% i februar og år til dato blev afkastet på -5%.
Faldet skyldes formentlig gevinsthjemtagning i forhold
til den gode performance i sidste halvdel af 2016.
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PFA INVEST BALANCE B
Performance

Februar

2017

Porteføljeafkast

3,1%

3,1%

Benchmark

2,9%

3,0%

Merafkast, %-point

0,2%

0,2%

Generelt var februar kendetegnet ved, at de
risikofyldte aktiver klarede sig godt. Aktier blev den
største bidragsyder til det samlede afkast i februar
med et afkast på 4,6%, mens kreditobligationer gav
1,9% og obligationer gav 0,8%. Særligt amerikanske
aktier havde en god måned sammenlignet med
europæiske. Selvom amerikanske aktier generelt er
dyrt prissat relativt til europæiske, virkede momentum
fortsat til at være i amerikanske aktiers favør. Den
billigere, og dermed mere attraktive, prisfastsættelse
blandt de europæiske aktier, kombineret med de
generelt stærke vækstindikatorer for regionen,
spillede således en mindre rolle i februar.
Derimod var fokus mere rettet mod den politiske uro i
Eurozonen, forud for særligt det kommende franske
valg, hvilket samlet set smittede negativt af på
investorernes risikovillighed. Det kom ikke kun til
udtryk inden for aktier, men ramte ligeledes de
europæiske obligationsmarkeder, hvor særligt franske
og italienske obligationer blev månedens tabere.
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Obligationer
Danske obligationer udgjorde pr. ultimo februar 20,9%
og gav et afkast på 0,8%. År til dato blev afkastet på
0,5%.
Renten på traditionelle statsobligationer faldt med
cirka 0,25%-point i februar. Alle løbetider nød godt af
rentefaldet. Generelt klarede statsobligationer sig
bedre end tilsvarende realkreditobligationer, ligesom
lange obligationer generelt klarede sig bedre end
korte obligationer. Porteføljens renterisiko (med få
lange obligationer) er på niveau med benchmark.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
2,7% og gav et afkast på 0,9% og trak dermed ned i
det samlede afkast. Udenlandske statsobligationer er
trukket ned af europæisk usikkerhed og den deraf
følgende mulighed for, at eurosamarbejdet kommer
under pres. År til dato har danske obligationer givet
0,5% og de udenlandske statsobligationer -0,3%.

sektorer målt på året. MSCI World Energy (USD) faldt
med 2% i februar og år til dato blev afkastet på -5%.
Faldet skyldes formentlig gevinsthjemtagning i forhold
til den gode performance i sidste halvdel af 2016.
Allokering pr. 28. februar 2017
Risikoniveauet forblev konstant i februar efter en
øgning i januar. Således forblev overvægten i
europæiske
og
danske
aktier
inden
for
aktieporteføljen fastholdt i perioden, idet de
europæiske aktier blandt andet vurderes attraktive
målt på prisfastsættelsen. Dog vurderes risikoen på
den korte bane at være forhøjet.
Kreditobligationer ligger lidt under neutral vægt og
tilsvarende for stats- og realkreditobligationer.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Kreditobligationer udgjorde 18,7% ved udgangen af
februar. Inden for kreditobligationer var der generelt
pæne afkast målt i USD. Kreditobligationers afkast
blev samlet på 1,9% i februar og 2,3% målt på hele
2017.

Obligationer

23,6%

25,0%

-1,4%

Kreditobligationer

18,7%

20,0%

-1,3%

Aktier

56,1%

55,0%

1,1%

1,6%

0,0%

1,6%

Aktier
Aktier udgjorde 56,1% af porteføljen ultimo februar
og gav et afkast på 4,6% mod benchmark på 4,5%.
Februar var kendetegnet ved en stabil positiv udvikling
i især amerikanske aktier. Porteføljens globale aktier
gav et afkast på 5,0%, mens danske aktier gav 1,7%.
Europæiske aktier gav et afkast på henholdsvis 2,8%
(Europa Value Aktier) og 4,1% (Højt Udbytte Aktier),
mens amerikanske aktier gav 6,3% (US Stabile Aktier).
Emerging market aktier gav i samme periode 4,2%.
Målt ved MSCI World (DKK) gav det globale
aktiemarked et afkast på 4,5% i februar. År til dato
var aktieafkastet på porteføljen 4,8% mod 4,4% for
benchmark.

PFA INVEST BALANCE C

Hvor de udviklede markeder blev løftet bredt i løbet af
måneden, var den relative performance på
sektorniveau i favør af de cykliske sektorer, som IT,
finans og råvarevaretunge sektorer. Modsvarende var
performance mere begrænset blandt de mere
defensivt orienterede sektorer, hvor blandt andet
telekommunikation gav et afkast på omtrent 0% målt
på MSCI World Tele (USD).
En af sidste års store vindere, energisektoren, der
normalt er kendetegnet ved sin cykliske karakter, viste
en bemærkelsesværdig svag performance i februar.
Energi blev således en af de dårligst performende
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Kontant

Performance

Februar

2017

Porteføljeafkast

3,7%

3,8%

Benchmark

3,6%

3,6%

Merafkast, %-point

0,1%

0,2%

Generelt var februar kendetegnet ved, at de
risikofyldte aktiver klarede sig godt. Aktier blev den
største bidragsyder til det samlede afkast i februar
med et afkast på 4,6%, mens kreditobligationer gav
1,9% og obligationer gav 0,8%. Særligt amerikanske
aktier havde en god måned sammenlignet med
europæiske. Selvom amerikanske aktier generelt er
dyrt prissat relativt til europæiske, virkede momentum
fortsat til at være i amerikanske aktiers favør. Den
billigere, og dermed mere attraktive, prisfastsættelse
blandt de europæiske aktier, kombineret med de
generelt stærke vækstindikatorer for regionen,
spillede således en mindre rolle i februar.
Derimod var fokus mere rettet mod den politiske uro i
Eurozonen, forud for særligt det kommende franske
valg, hvilket samlet set smittede negativt af på
investorernes risikovillighed. Det kom ikke kun til
udtryk inden for aktier, men ramte ligeledes de
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europæiske obligationsmarkeder, hvor særligt franske
og italienske obligationer blev månedens tabere.

Obligationer
Danske obligationer udgjorde pr. ultimo februar 12,0%
og gav et afkast på 0,8%. År til dato blev afkastet på
0,5%.
Renten på traditionelle statsobligationer faldt med
cirka 0,25%-point i februar. Alle løbetider nød godt af
rentefaldet. Generelt klarede statsobligationer sig
bedre end tilsvarende realkreditobligationer, ligesom
lange obligationer generelt klarede sig bedre end
korte obligationer. Porteføljens renterisiko (med få
lange obligationer) er på niveau med benchmark.
Porteføljens udenlandske statsobligationer udgjorde
1,4% og gav et afkast på 0,9% og trak dermed ned i
det samlede afkast. Udenlandske statsobligationer er
trukket ned af europæisk usikkerhed og den deraf
følgende mulighed for, at eurosamarbejdet kommer
under pres. År til dato har danske obligationer givet
0,5% og de udenlandske statsobligationer -0,3%.
Kreditobligationer udgjorde 11,2% ved udgangen af
februar. Inden for kreditobligationer var der generelt
pæne afkast målt i USD. Kreditobligationers afkast
blev samlet på 1,9% i februar og 2,4% målt på hele
2017.

Aktier
Aktier udgjorde 74,3% af porteføljen ultimo februar
og gav et afkast på 4,6% mod benchmark på 4,5%.
Februar var kendetegnet ved en stabil positiv udvikling
i især amerikanske aktier. Porteføljens globale aktier
gav et afkast på 5,0%, mens danske aktier gav 1,7%.
Europæiske aktier gav et afkast på henholdsvis 2,8%
(Europa Value Aktier) og 4,1% (Højt Udbytte Aktier),
mens amerikanske aktier gav 6,3% (USA Stabile
Aktier). Emerging market aktier gav i samme periode
4,2%. Målt ved MSCI World (DKK) gav det globale
aktiemarked et afkast på 4,5% i februar. År til dato
var aktieafkastet på porteføljen 4,7% mod 4,4% for
benchmark.
Hvor de udviklede markeder blev løftet bredt i løbet af
måneden, var den relative performance på
sektorniveau i favør af de cykliske sektorer, som IT,
finans og råvarevaretunge sektorer. Modsvarende var
performance mere begrænset blandt de mere
defensivt orienterede sektorer, hvor blandt andet
telekommunikation gav et afkast på omtrent 0% målt
på MSCI World Tele (USD).
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En af sidste års store vindere, energisektoren, der
normalt er kendetegnet ved sin cykliske karakter, viste
en bemærkelsesværdig svag performance i februar.
Energi blev således en af de dårligst performende
sektorer målt på året. MSCI World Energy (USD) faldt
med 2% i februar og år til dato blev afkastet på -5%.
Faldet skyldes formentlig gevinsthjemtagning i forhold
til den gode performance i sidste halvdel af 2016.
Allokering pr. 28. februar 2017
Risikoniveauet forblev konstant i februar efter en
øgning i januar. Således forblev overvægten i
europæiske
og
danske
aktier
inden
for
aktieporteføljen fastholdt i perioden, idet de
europæiske aktier blandt andet vurderes attraktive
målt på prisfastsættelsen. Dog vurderes risikoen på
den korte bane at være forhøjet.
Kreditobligationer ligger lidt over neutral vægt, mens
stats- og realkreditobligationer ligger undervægtet.

Fordeling

Portefølje

Benchmark

Relativt

Obligationer

13,4%

15,0%

-1,6%

Kreditobligationer

11,2%

10,0%

1,2%

Aktier

74,3%

75,0%

-0,7%

1,1%

0,0%

1,1%

Kontant

PFA INVEST MELLEMLANGE OBLIGATIONER
(etableret 30.03.2016)
Afkastet i februar blev på 0,7%, hvilket er 0,1%-point
mindre end benchmark.
Februar var præget af politisk risiko og frygt for en
valgsejr til Marine Le Pen i Frankrig, der potentielt kan
få signifikante konsekvenser for både Frankrig,
Eurozonen og Danmark. Usikkerheden drev de danske
renter ned og medførte positive afkast for måneden.
Ser vi igennem den politiske uro, så var der
opløftende
takter
ud
af
Eurozonen.
PMIvækstindikatorerne steg i februar til de højeste
niveauer siden 2011 og sender et positivt signal for
det aktuelle aktivitetsniveau. Også den europæiske
inflation er stigende og nåede i februar op på 2%,
kraftigt
drevet
af
stigende
energipriser.
Kerneinflationen er dog fortsat lav og lægger en
dæmper på rentestigninger i Eurozonen.
Spændet på realkreditobligationer målt i forhold til
både statsobligationer og swaps fortsatte ind.
Porteføljen har været undervægtet renterisiko.
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PFA INVEST UDENLANDSKE STATSOBLIGATIONER
(etableret 21.10.2016)
Afkastet for februar endte på 0,9%, hvilket er på
niveau med benchmark.
Amerikanske vækstindikatorer har i årets første to
måneder sendt et meget stærkt signal om stigende
aktivitet på tværs af sektorer og blandt forbrugerne.
Også den europæiske inflation er stigende og nåede i
februar op på 2%, kraftigt drevet af stigende
energipriser
På trods af stærke nøgletal i både USA og Eurozonen
var markedet i februar dog præget af politisk risiko og
frygt for en valgsejr til Marine Le Pen i Frankrig, der
potentielt kan få signifikante konsekvenser for både
Frankrig og Eurozonen. Rentespændet mellem
Frankrig og Tyskland blev således yderligere forøget,
hvilket også fik periferi-landene i Eurozonen til at
underperforme Tyskland. Renteniveauet var generelt
faldende igennem februar måned, hvor porteføljen
har ligget marginalt undervægtet renterisiko.

PFA INVEST KREDITOBLIGATIONER
Februar blev en meget stærk måned for risikofyldte
aktiver og afdelingen gav afkast på 1,9% efter
omkostninger, hvilket er bedre end benchmark på
1,3%.
Alle kreditklasser oplevede betydelig indsnævring af
kreditspændet i måneden og samtidig faldt både
amerikanske og tyske renter. Investment Grade
oplevede en indsnævring af kreditspændet på 4 bp,
US High Yield på 25 bp og Emerging Markets 17 bp.
Sammenholdt med de faldende renter og en stigende
dollar på 1,6% overfor danske kroner gav det et
stærkt absolut afkast. Afdelingen gav samtidig et
stærkt merafkast i måneden på 0,5%-point efter
omkostninger, hvilket var drevet af en stærk
værdipapirudvælgelse. Især Investment Grade gav et
stærkt bidrag til merperformance i måneden.
Investment Grade havde en meget stærk måned med
stærk efterspørgsel efter kredit, hvor især høj-beta
undersegmenterne placerede sig i toppen med
sektorer som industri, cyklisk forbrug og teknologi. I
bunden var blandt andet forsyning. Markedet har i
løbet af februar været meget aktivt, og i USA alene
blev der udstedt knap USD 84 mia. nye obligationer,
hvilket også primært var inden for industrisektoren.
High Yield leverede et stærkt afkast i februar, som var
drevet af en indsnævring af kreditspændet med 31bp
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og en USD styrkelse overfor DKK. Markedet var i høj
grad drevet af en uændret optimisme omkring en
reformering af selskabsskattesatsen og finanspolitiske
tiltag i USA. Derudover var februar ligeledes
kendetegnet ved solide økonomiske nøgletal,
stabilisering
af
renterne
og
begrænsede
nyudstedelser. Nyudstedelser er blevet godt modtaget
i
markedet
og
handler
generelt
over
udstedelsesniveauet. Det var obligationer med den
laveste kreditkvalitet, som klarede sig bedst, men
modsat tidligere måneder var det ikke drevet af
energisektoren, men af sektorerne Medicinal og
Sundhedspleje. Porteføljen er fortsat overvægtet i
ratingkategorierne B og CCC. Allokeringen er generelt
øget til USA, herunder i selskaber i detailsektoren,
hvor der har været en betydelig reprisning de seneste
måneder. Antallet af konkurser er stadig faldende, og
nu på niveau med perioden før det dramatiske fald i
olieprisen, som førte til et stort antal konkurser i
energisektoren.
Februar blev en usædvanlig stærk måned for næsten
alle risikofyldte aktiver og især for Emerging Markets.
Emerging markets obligationer har oplevet stigende
interesse og betydelige inflow. Under ”taper-tantrum”
i 2013, som var den periode, hvor amerikanske renter
steg
voldsomt
på
forventningen
om færre
støtteopkøb af den amerikanske central bank, blev
der skabt en betydelig relativ værdi mellem emerging
markets obligationer og andre kreditklasser, men
størstedelen er nu indhentet, og emerging markets
obligationer handler til fair værdi. De fleste emerging
market lande har forbedret de eksterne balancer, men
er fortsat i en fiskalt skrøbeligere situation end
tidligere, hvor der fortsat er store underskud på
balancerne. Vækstbilledet er stabiliseret i de fleste
latinamerikanske lande, men især i Asien trækkes
væksten fortsat af massiv stigning i kinesisk
kreditgivning, som ikke viser tegn på opbremsning.
Porteføljen har ligget svagt defensivt i 2017, og ved
yderligere indsnævring af kreditspændet revurderes
allokeringen til emerging markets obligationer.

PFA INVEST DANSKE AKTIER
De internationale aktiemarkeder oplevede en bredt
funderet risikovillighed i februar med næsten 5% i
afkast. Det kom desværre i mindre grad det danske
marked til gode, idet det danske aktiemarked gav et
afkast på 0,9% i februar.
Afkastet på den danske aktieportefølje blev på 1,7% i
februar mod et afkast på benchmark på 0,9%.
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Der var stor aktivitet omkring regnskaberne i februar
med aflæggelse fra de fleste store selskaber.
Novo Nordisk brugte regnskabet til at udvide
udfaldsrummet for 2017-forventningerne i svagt
nedadgående retning, på baggrund af den verserende
politiske usikkerhed inden for hele sundhedssektoren
i USA. Det medførte en umiddelbar negativ reaktion i
aktiekursen, om end aktien alligevel endte i et lille
plus i februar.
Pandora fik en vækst på 21% i omsætningen og
indtjeningen voksede endnu mere. Aktiekursen havde
det alligevel svært med et fald på 11% i februar. Det
skyldes formentlig, at nogle investorer er bekymrede
for udviklingen i USA, hvor antallet af besøgende i
indkøbscentre falder og dermed også påvirker antal
besøgende i Pandoras butikker.
En anden regnskabsaktuel aktie var Simcorp, der steg
11% i februar grundet et godt regnskab. Simcorp
leverer IT-løsninger til den finansielle sektor, hvor der
i de kommende år vælter en bølge af regulering over
selskaberne. Det skaber et stort behov for effektive
løsninger. Herudover er Simcorp ved at få et godt
fundament i USA.
De største bidragsydere til årets performance har
været Københavns Lufthavne (undervægt), Vestas
(overvægt) samt Simcorp (overvægt), mens Pandora
(overvægt),
William
Demant
(undervægt)
og
Novozymes (undervægt) bidrog negativt.

PFA INVEST GLOBALE AKTIER
Afdeling Globale Aktier gav i februar et afkast på
5,0%, hvilket var 0,5%-point bedre end for
porteføljens benchmark, MSCI World (DKK). For året
har porteføljen leveret et afkast på 5,3% mod 4,4%
for benchmark.
Februar var en stærk måned for globale aktiemarkeder
og henholdsvis Nordamerika, Europa og Japan endte
alle med at positivt afkast på mellem 3% og 5,5%.
Stabilt forbrug, pharma og IT var månedens stærkeste
sektorer, imens energi, minedrift og telekom var de
svageste.
En række af porteføljens større positioner, der
leverede gode afkast i februar, var stærkt
medvirkende til det samlede tilfredsstillende resultat
for hele porteføljen. Månedens tre dårligste sektorer
var blandt porteføljens mindste eksponeringer, hvilket
ligeledes understøttede den positive afkastudvikling
relativt til benchmark.
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Medicinalproducenten Allergan rapporterede et
fornuftigt regnskab i februar. Selskabet har en lang
række af præparater og står blandt andet bag Botox.
Produktet er kendt for sine kosmetiske egenskaber,
men stoffet bruges også inden for en lang række
sygdomsdiagnoser. Allergan havde et svært 2016,
hvor selskabet var presset af konkurrerende
produktintroduktioner og en generelt stigende
overvågning af medicinprisstigninger i USA. Selskabet
rapporterede dog et fornuftigt fjerde kvartal og
forventer stabilisering fremover.
Andre af porteføljens selskaber er ligeledes kommet
med stærke regnskaber. Det gælder blandt andet
Norwegian Cruise Line, Allegion og Glanbia.
Største positive bidragsydere i februar 2017 har været
Allergan, S&P Global og Ally Financial mens Pandora,
Sabre og ConocoPhillips bidrog mest negativt.

PFA INVEST HØJT UDBYTTE AKTIER
For februar har porteføljen givet et afkast på 4,1%,
svarende til en merperformance i forhold til afkastet
for MSCI Europa (DKK) på 2,9%. For hele året gav
porteføljen et afkast på 3,0% svarende til en
merperformance på 0,5%.
Februar viste en mere ensartet udvikling end vi så i
januar, hvor der stadig var en stor sektorrotation ind i
de mere konjunkturfølsomme sektorer. Der var pæne
kursstigninger i de traditionelt stabile sektorer som
pharma, forsyning og stabilt forbrug, men også
industri og IT fulgte pænt med på afkastfronten.
De to dårligste sektorer var finans og energi, der
begge havde flotte afkast i slutningen af 2016.
På sektorniveau kom de største positive bidrag til
månedens afkast fra afdelingens eksponering til
pharma, der efter lang tid med underperformance
steg med mere end 6% i februar.
På selskabsniveau kom det største positive bidrag fra
Unilever, der steg 13% efter et overtagelsesbud fra
amerikanske Kraft Heinz. Buddet blev dog trukket
tilbage efter to døgn i erkendelse af, at man ikke
kunne nå til enighed. Aktien sluttede måneden på et
højt niveau, på trods af, at der er et massivt pres på
Unilevers ledelse om frasalg samt øget fokus på
profitabilitet.
Porteføljen er fortsat overvægtet stabile relativt til de
cykliske sektorer, hvilket kan give udfordringer på den
korte bane. Det er dog vores forventning, at dette vil
være aftagende.
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PFA INVEST EUROPA VALUE AKTIER
Porteføljens afkast kan i februar opgøres til 2,8% mod
benchmarks 2,9%.
Der var øget risikovillighed på samtlige større
aktiemarkeder i februar. Japan og Europa steg begge
med 3%, mens de amerikanske markeder steg næsten
6%.
Det var dog primært de defensive sektorer som
sundhed,
stabile
forbrugsgoder
samt
forsyningsselskaber, der klarede sig godt. En af
forklaringerne var de faldende renter globalt set.
Stabile sektorer i aktiemarkedet fungerer til en vis
grad som en obligation med lang varighed, således at
faldende renter er gavnlige for kursen.
De bedste defensive aktier var højkvalitetsaktier med
stabil indtjening eller med andre ord rentefølsomme
aktier. De faldende renter, som skyldes, at
investorerne søgte sikkerhed, blev således afspejlet i
aktiemarkedet.
De største positive bidrag til afkastet kom fra
STMicroelectronics (IT), Faurecia (auto reservedele) og
Persimon (engelsk byggeri), mens de negative bidrag
kom fra Royal Mail (industri), Anglo American
(materialer) samt Pandora (smykker).

PFA INVEST USA STABILE AKTIER
(etableret 21.10.2016)
I februar havde porteføljen et afkast på 6,3%,
svarende til en merperformance på 0,8% i forhold til
afkastet for MSCI USA (DKK).
Generelt så vi, at cykliske og råvarerelaterede
selskaber underperformede de mere defensive
selskaber i februar. Afdelingens overvægt af selskaber
indenfor forsyning og health care, kombineret med
undervægten
af
cykliske
forbrugsaktier
og
råvarerelaterede selskaber, bidrog derfor positivt til
performance i februar.

og Waste Connections, mens United Parcel Services,
Microsoft og AT&T var de største negative
bidragsydere. Legetøjsproducenten Hasbro var i januar
negativt påvirket af konkurrenten Mattel, der leverede
et regnskab, der lå betydeligt under forventningerne.
Det betød pæne kursfald for begge aktier. Hasbro
aflagde selv regnskab i februar, hvilket overraskede
positivt på de fleste områder og understregede, at
udfordringerne for Mattel var selskabsspecifikke og
ikke gældende for branchen som helhed. Hasbro har
over de seneste år gennemgået et større
strategiskifte, der nu begynder at bære frugt, og
aktien sluttede med en stigning på omkring 15% på
dagen.
Philip Morris havde ligeledes en god måned, hvilket
primært var drevet af et godt regnskab. Selskabet
viste igen, at de, til trods for et faldende globalt
forbrug af cigaretter, er i stand til at øge indtjeningen
ved blandt andet stigende priser, men også ved at
introducere nye produkter som blandt andet Vapour.
Waste Connections overraskede igen markedet med
et godt regnskab, der overgik forventningerne.
Samtidig øgede selskabet forventningerne til 2017.
Selskabets primære aktiviteter er opsamling og
bearbejdning af skrald på det nordamerikanske
marked, og de har de seneste år haft medvind af en
stærk amerikansk økonomi. Derudover gjorde Waste
Connections i 2015 et større opkøb af selskabet
Progressive, og synergierne forbundet ved opkøbet
har vist sig at være større end først antaget.
Der er i måneden ikke foretaget nogen væsentlige
ændringer i afdelingens allokering, og det er fortsat
vurderingen, at aktierne i afdelingen er attraktivt
prissat, såvel absolut som relativt. Ultimo februar er
afdelingen fortsat betydeligt overvægtet selskaber,
der historisk har udvist en stabil værdiskabelse, og
som fremadrettet vurderes at have en højere
visibilitet på indtjeningen.

.

På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for februar fra Hasbro, Philip Morris
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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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