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Markedskommentar
Global vækst fortsat robust i 3. kvartal
Da de seneste nøgletal generelt har været bedre end
forventet, bekræfter de, at den globale økonomi voksede
pænt i 3. kvartal, hvilket er fortsat ind i starten af 4.
kvartal. De gode nøgletal har ført til, at forventningen til
væksten i 2017 og 2018 er blevet justeret op. Den globale
vækst forventes nu at blive 3,5%, hvilket er den højeste
vækst i seks år. Det giver medvind til investeringer i fx
aktier, hvor der bredt har været fremgang i oktober. På
obligationsmarkedet har udviklingen været moderat med
fortsat lave renter som følge af lav inflation.
Eurozonen skifter et gear op
Det er specielt Eurozonen, som bidrager med de største
positive vækstoverraskelser. I 3. kvartal steg den årlige
vækst til 2,5%, hvilket er det højeste niveau i seks år. Det
kan dog ende endnu højere, da nøgletallene i oktober
fortsat signalerer robust vækst i resten af året. Spanien er
præget af politiske uroligheder, men tilliden blandt
virksomheder steg i oktober og understreger dermed, at
den anspændte situation i Catalonien ikke påvirker
økonomien synderligt.
ECB strammer op
Den europæiske centralbank – ECB – køber fortsat en
masse obligationer som et led i deres pengepolitik.
Senest har ECB dog udmeldt, at de vil halvere opkøbene
til 30 mia. EUR pr. måned. Til gengæld vil opkøbene
fortsætte til og med september 2018. Det er en lille
stramning og burde føre til, at renterne steg. ECB’s chef,
Mario Draghi, understregede dog, at der stadig ikke er en
fast udløbsdato på opkøbsprogrammet, og at renterne vil
blive på de nuværende lave niveauer en rum tid efter, at
opkøbene er stoppet. Markedet reagerede derfor positivt
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på udmeldingerne og sendte aktie- og obligationskurserne
op.
Ny chef for den amerikanske centralbank - Fed
Trump udnævnte i starten af november Jerome Powell
som Janet Yellens afløser som chef for Fed. Der er dog
ikke lagt op til et markant kursskifte i Fed, men han har
udtalt sig lempeligt om reguleringen af finanssektoren,
hvilket er modtaget positivt på Wall Street.
I oktober begyndte Fed at nedbringe deres
obligationsbeholdning. De har gjort sig umage med at
gøre
afviklingen
af
obligationsbeholdningen
så
forudsigelig som mulig, hvilket er positivt for markedet.
Fed ventes at hæve renten ved mødet i december og tre
gange i 2018.
Xi cementerer sin position i Kina
Mens præsident Xi Jinping har cementeret sin position i
toppen af det kinesiske kommunistparti de kommende
fem år, har økonomiske nøgletal bekræftet billedet af en
økonomisk vækst, som ligger over det politiske mål på
omkring 6,5% i 2017. Fremadrettet står Xi for kontinuitet i
Kina, men først senere i år ventes toppen af partiet at
løfte sløret for de økonomiske mål de kommende år. Den
robuste vækst i Kina og de vestlige lande har løftet
verdenshandlen og stigende efterspørgsel har medvirket
til at presse olie- og råvarepriser op, hvilket smitter positivt
af på resten af Asien og Latinamerika.
Risiko og muligheder
I lyset af ovenstående ser vi positivt på den økonomiske
udvikling og beholder vores overvægt på aktier og
undervægt på obligationer.
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Afkastoversigt 2017 - PFA Invest
Seneste
måned

2017

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,7%

0,8%

N/A

N/A

N/A

0,8%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

1,2%

4,0%

5,2%

7,1%

12,4%

31,6%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

1,7%

0,7%

N/A

N/A

N/A

0,7%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

2,0%

6,9%

5,4%

10,3%

15,4%

62,7%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

2,6%

7,8%

4,9%

-0,9%

N/A

12,1%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier

3,6%

8,9%

5,4%

17,7%

18,5%

101,5%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,1%

1,1%

1,4%

N/A

N/A

2,5%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,4%

5,9%

8,1%

7,8%

19,4%

45,3%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,4%

0,1%

-3,0%

N/A

N/A

-2,9%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

1,5%

19,5%

4,0%

36,4%

17,9%

174,8%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

1,6%

9,8%

-0,6%

11,4%

8,2%

57,6%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

2,4%

12,5%

3,0%

14,1%

-0,9%

31,0%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

2,6%

2,8%

5,9%

N/A

N/A

8,8%

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.
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Afkastkommentarer
PFA Invest Balance AA
Performance

Kreditobligationer
Oktober

2017

Afdeling

0,7%

0,8%

Benchmark

0,6%

0,9%

Merafkast, %-point

0,1%

-0,1%

Oktober har været en god måned for aktier og
obligationer. Kurserne har generelt været stigende, og
indtjeningen i virksomhederne bekræfter, at der er en
grund til dette. Specielt de teknologitunge amerikanske
aktier har haft en god måned. Det amerikanske
aktiemarked og dollaren er også løftet af gode nøgletal
samt muligheden for, at Trump kan komme igennem med
sin skattereform.

Kreditobligationer gav et positivt afkast på 0,7%, hvilket
var 0,3%-point mere end benchmark. Kreditobligationer
fortsatte med at performe, og betingelserne var generelt
positive
for
aktivklassen.
Udbuddet
af
nye
kreditobligationer har været lavt, hvilket var positivt for
aktivklassen. Merrenten i forhold til statsobligationer, faldt
yderligere i oktober, hvilket betød, at det fremadrettede
afkastpotentiale er begrænset, men der er fortsat en
præmie at komme efter. År til dato blev afkastet på
kreditobligationer 0,9%. Oktober var positiv for USD
papirer.

Aktier

Obligationer har ligget tæt på uforandret over måneden.
Renterne er faldet lidt i oktober og både stats- og
virksomhedsobligationer har givet positive afkast.
Obligationsmarkedet er optaget af, hvordan den
europæiske og amerikanske centralbank tilpasser deres
renter og opkøb af obligationer til det nuværende
opsving. Den amerikanske centralbank er begyndt at
hæve renterne. Den europæiske centralbank er knap så
langt og vil blot mindske deres månedlige køb af
obligationer, men til gengæld gøre det i længere tid. Indtil
nu tager markedet godt imod de løsninger, som de to
centralbanker har valgt.

Aktier gav et afkast på 3,4% i oktober, hvilket var på
niveau med benchmark. Afdelingens globale aktier trak
op i forhold til benchmark sammen med porteføljens
emerging markets aktier. De danske aktier i porteføljen
trak afkastet ned sammen med de europæiske aktier
med stigninger på lidt over 1%. Siden afdelingens start er
afkastet på 1,6%, hvilket er 0,8% mindre end benchmark.
Globale aktier trak afkastet ned mens allokering til
Europa og Emerging Markets trak afkastet op.

Afdelingen blev lanceret den 23. juni og har derfor kun
kort historik.

Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier, og vi
er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer.
Aktier
er
overvægtet
1,8%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko end
det globale aktiemarked. Stats- og realkreditobligationer
er undervægtede. USD er overvægtet en anelse i
Balance AA, hvilket har været positivt i oktober.
Kreditobligationer er neutralt allokeret, men afdelingen er
placeret lidt mere sikkert end benchmark med en
overvægt i Europa. Danske obligationer er undervægtet.

Performance
Afdelingens afkast var i oktober 0,7%, 0,1% mindre end
benchmark. År til dato blev afkastet 0,8%, 0,1% mindre
end benchmark

Obligationer
Obligationer gav positive afkast pga. let faldende renter.
Realkredit gav et afkast svarende til statsobligationer. År
til dato har realkredit givet højere afkast end
statsobligationer, hvilket var positivt for porteføljen.
Danske obligationer gav 0,1% i oktober og 0,6% siden
afdelingens start. Porteføljens rentefølsomhed var ved
periodens udgang på niveau med benchmark.
Udenlandske obligationers afkast var 0,3%-point højere
end danske obligationers.
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Allokering

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

11,8%

10,0%

1,8%

Kreditobligationer

29,5%

30,0%

-0,5%

Obligationer

58,0%

60,0%

-2,0%

Kontant

0,7%

0,0%

0,7%
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PFA Invest Balance A
Performance

Oktober

2017

Afdeling

1,2%

4,0%

Benchmark

1,1%

3,9%

Merafkast, %-point

0,1%

0,1%

Oktober har været en god måned for aktier og
obligationer. Kurserne har generelt været stigende, og
indtjeningen i virksomhederne bekræfter, at der er en
grund til dette. Specielt de teknologitunge amerikanske
aktier har haft en god måned. Det amerikanske
aktiemarked og dollaren er også løftet af gode nøgletal
samt muligheden for, at Trump kan komme igennem med
sin skattereform.
Obligationer har ligget tæt på uforandret over måneden.
Renterne er faldet lidt i oktober og både stats- og
virksomhedsobligationer har givet positive afkast.
Obligationsmarkedet er optaget af, hvordan den
europæiske og amerikanske centralbank tilpasser deres
renter og opkøb af obligationer til det nuværende
opsving. Den amerikanske centralbank er begyndt at
hæve renterne. Den europæiske centralbank er knap så
langt og vil blot mindske deres månedlige køb af
obligationer, men til gengæld gøre det i længere tid. Indtil
nu tager markedet godt imod de løsninger, som de to
centralbanker har valgt.

Performance
Afdelingens afkast var i oktober 1,2%, 0,1%-point bedre
end benchmark. År til dato blev afkastet 4,0% ligeledes
0,1%-point mere end benchmark.

kreditobligationer har været lavt, hvilket var positivt for
aktivklassen. Merrenten i forhold til statsobligationer faldt
yderligere i oktober, hvilket betød, at det fremadrettede
afkastpotentiale er begrænset, men der er fortsat en
præmie at komme efter. År til dato blev afkastet på
kreditobligationer 3,5%. Oktober var positiv for USD
papirer.

Aktier
Aktier gav et afkast på 3,4% i oktober, hvilket var på
niveau med benchmark. Afdelingens globale aktier trak
op i forhold til benchmark sammen med porteføljens
emerging markets aktier. De danske aktier i porteføljen
trak afkastet ned sammen med de europæiske aktier
med stigninger på lidt over 1%. År til dato er afkastet på
10,3%, hvilket er 3,2%-point mere end benchmark. Set
over hele året trækker performance på globale aktier
samt allokering til Danmark, Europa og Emerging
Markets afkastet op.

Allokering
Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier, og vi
er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer.
Aktier
er
overvægtet
2,1%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko end
det globale aktiemarked. Stats- og realkreditobligationer
er undervægtede. USD er overvægtet en anelse i
Balance A, hvilket har været positivt i oktober.
Kreditobligationer er neutralt allokeret, men afdelingen er
placeret lidt mere sikkert end benchmark med en
overvægt i Europa. Danske obligationer er undervægtet.

Obligationer
Fordeling

Obligationer gav positive afkast pga. let faldende renter.
Realkredit gav et afkast svarende til statsobligationer. År
til dato har realkredit givet et højere afkast end
statsobligationer, hvilket er positivt for porteføljen.
Porteføljens rentefølsomhed var ved periodens udgang
på niveau med benchmark. Danske obligationer gav
0,2% i oktober og 1,4% i år. Udenlandske obligationers
afkast var 0,2%-point højere end danske obligationers.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

27,1%

25,0%

2,1%

Kreditobligationer

33,9%

35,0%

-1,1%

Obligationer

38,0%

40,0%

2,0%

Kontant

1,0%

0,0%

1,0%

PFA Invest Balance B
Performance

Kreditobligationer
Kreditobligationer gav et positivt afkast på 0,8%, hvilket
var 0,4%-point mere end benchmark. Kreditobligationer
fortsatte med at performe, og betingelserne var generelt
positive
for
aktivklassen.
Udbuddet
af
nye
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Oktober

2017

Afdeling

2,0%

6,9%

Benchmark

2,0%

5,3%

Merafkast, %-point

0,0%

1,6%
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Oktober har været en god måned for aktier og
obligationer. Kurserne har generelt været stigende, og
indtjeningen i virksomhederne bekræfter, at der er en
grund til dette. Specielt de teknologitunge amerikanske
aktier har haft en god måned. Det amerikanske
aktiemarked og dollaren er også løftet af gode nøgletal
samt muligheden for, at Trump kan komme igennem med
sin skattereform.
Obligationer har ligget tæt på uforandret over måneden.
Renterne er faldet lidt i oktober og både stats- og
virksomhedsobligationer har givet positive afkast.
Obligationsmarkedet er optaget af, hvordan den
europæiske og amerikanske centralbank tilpasser deres
renter og opkøb af obligationer til det nuværende
opsving. Den amerikanske centralbank er begyndt at
hæve renterne. Den europæiske centralbank er knap så
langt og vil blot mindske deres månedlige køb af
obligationer, men til gengæld gøre det i længere tid. Indtil
nu tager markedet godt imod de løsninger, som de to
centralbanker har valgt.

Performance
Afdelingens afkast var i oktober 2,0% og på niveau med
benchmark. År til dato blev afkastet 6,9%, 1,6%-point
mere end benchmark

Aktier
Aktier gav et afkast på 3,4% i oktober, hvilket var på
niveau med benchmark. Afdelingens globale aktier trak
op i forhold til benchmark sammen med porteføljens
emerging markets aktier. De danske aktier i porteføljen
trak afkastet ned sammen med de europæiske aktier
med stigninger på lidt over 1%. År til dato er afkastet på
10,6%, hvilket er 3,5%-point mere end benchmark. Set
over hele året trækker performance på globale aktier
samt allokering til Danmark, Europa og Emerging
Markets afkastet op.

Allokering
Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier, og vi
er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer.
Aktier
er
overvægtet
1,4%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko end
det globale aktiemarked. Stats- og realkreditobligationer
er undervægtede. USD er undervægtet i Balance B,
hvilket har bidraget negativt i oktober. Kreditobligationer
er neutralt allokeret og danske obligationer er
undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Obligationer

Aktier

56,4%

55,0%

1,4%

Obligationer gav positive afkast pga. let faldende renter.
Realkredit gav et afkast svarende til statsobligationer. År
til dato har realkredit givet højere afkast end
statsobligationer, hvilket var positivt for porteføljen.
Danske obligationer gav 0,2% i oktober og 1,2% i år.
Porteføljens rentefølsomhed var ved periodens udgang
på niveau med benchmark. Udenlandske obligationers
afkast var 0,2%-point højere end danske obligationers.

Kreditobligationer

19,5%

20,0%

-0,5%

Obligationer

22,2%

25,0%

-2,8%

Kontant

2,0%

0,0%

2,0%

PFA Invest Balance C
Performance

Kreditobligationer
Kreditobligationer gav et positivt afkast på 0,5%, hvilket
var 0,2%-point mere end benchmark. Kreditobligationer
fortsatte med at performe, og betingelserne var generelt
positive
for
aktivklassen.
Udbuddet
af
nye
kreditobligationer har været lavt, hvilket var positivt for
aktivklassen. Merrenten i forhold til statsobligationer, faldt
yderligere i oktober, hvilket betød, at det fremadrettede
afkastpotentiale er begrænset, men at der fortsat er en
præmie at komme efter. År til dato blev afkastet på
kreditobligationer 5,4%. Oktober var positiv for USD
papirer.
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Oktober

2017

Afdeling

2,6%

7,8%

Benchmark

2,6%

6,1%

Merafkast, %-point

0,0%

1,8%

Oktober har været en god måned for aktier og
obligationer. Kurserne har generelt været stigende, og
indtjeningen i virksomhederne bekræfter, at der er en
grund til dette. Specielt de teknologitunge amerikanske
aktier har haft en god måned. Det amerikanske
aktiemarked og dollaren er også løftet af gode nøgletal
samt muligheden for, at Trump kan komme igennem med
sin skattereform.
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Obligationer har ligget tæt på uforandret over måneden.
Renterne er faldet lidt i oktober og både stats- og
virksomhedsobligationer har givet positive afkast.
Obligationsmarkedet er optaget af, hvordan den
europæiske og amerikanske centralbank tilpasser deres
renter og opkøb af obligationer til det nuværende
opsving. Den amerikanske centralbank er begyndt at
hæve renterne. Den europæiske centralbank er knap så
langt og vil blot mindske deres månedlige køb af
obligationer, men til gengæld gøre det i længere tid. Indtil
nu tager markedet godt imod de løsninger, som de to
centralbanker har valgt.

Performance
Afdelingens afkast var i oktober 2,6%, og på niveau med
benchmark. År til dato blev afkastet 7,8%, 1,8%-point
mere end benchmark

9,8%, hvilket er 2,7%-point mere end benchmark. Set
over hele året trækker performance på globale aktier
samt allokering til Danmark, Europa og Emerging
Markets afkastet op.

Allokering
Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier, og vi
er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer.
Aktier
er
overvægtet
2,9%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko end
det globale aktiemarked. Stats- og realkreditobligationer
er undervægtede. USD er undervægtet i Balance C,
hvilket har bidraget negativt i oktober. Kreditobligationer
er neutralt allokeret. Danske obligationer er undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

77,9%

75,0%

2,9%

Kreditobligationer

10,5%

10,0%

0,5%

Obligationer

11,3%

15,0%

-3,7%

Kontant

0,3%

0,0%

0,3%

Obligationer
Obligationer gav positive afkast pga. let faldende renter.
Realkredit gav et afkast svarende til statsobligationer. År
til dato har realkredit givet højere afkast end
statsobligationer, hvilket var positivt for porteføljen.
Danske obligationer gav 0,2% i oktober og 1,1% i år.
Porteføljens rentefølsomhed var ved periodens udgang
på niveau med benchmark. Udenlandske obligationers
afkast var 0,3%-point højere end danske obligationers.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

Oktober

2017

Afdeling

1,7%

0,7%

Benchmark

1,5%

1,4%

Merafkast, %-point

0,2%

-0,6%

Kreditobligationer
Kreditobligationer gav et positivt afkast på 0,5%, hvilket
var 0,1%-point mere end benchmark. Kreditobligationer
fortsatte med at performe, og betingelserne var generelt
positive
for
aktivklassen.
Udbuddet
af
nye
kreditobligationer har været lavt, hvilket var positivt for
aktivklassen. Merrenten i forhold til statsobligationer, faldt
yderligere i oktober, hvilket betød, at det fremadrettede
afkastpotentiale er begrænset, men at der fortsat er en
præmie at komme efter. År til dato blev afkastet på
kreditobligationer 6,3%.

Aktier
Aktier gav et afkast på 3,3% i oktober, hvilket var 0,1%point lavere end benchmark. Afdelingens globale aktier
trak op i forhold til benchmark sammen med porteføljens
emerging markets aktier. De danske aktier i porteføljen
trak afkastet ned sammen med de europæiske aktier
med stigninger på lidt over 1%. År til dato er afkastet på
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Oktober har været en god måned for aktier og
obligationer. Kurserne har generelt været stigende, og
indtjeningen i virksomhederne bekræfter, at der er en
grund til dette. Specielt de teknologitunge amerikanske
aktier har haft en god måned. Det amerikanske
aktiemarked og dollaren er også løftet af gode nøgletal
samt muligheden for, at Trump kan komme igennem med
sin skattereform.
Obligationer har ligget tæt på uforandret over måneden.
Renterne er faldet lidt i oktober og både stats- og
virksomhedsobligationer har givet positive afkast.
Obligationsmarkedet er optaget af, hvordan den
europæiske og amerikanske centralbank tilpasser deres
renter og opkøb af obligationer til det nuværende
opsving. Den amerikanske centralbank er begyndt at
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hæve renterne. Den europæiske centralbank er knap så
langt og vil blot mindske deres månedlige køb af
obligationer, men til gengæld gøre det i længere tid. Indtil
nu tager markedet godt imod de løsninger, som de to
centralbanker har valgt.
Afdelingen blev lanceret den 23. juni og har derfor kun
kort historik.

Performance
Afdelingens afkast var i oktober 1,7% hvilket er 0,2%point mere end benchmark. År til dato blev afkastet 0,7%,
0,6%-point mindre end benchmark

Allokering
Risikoen er fastholdt med en lille overvægt i aktier, og vi
er fortsat positive på risikofyldte aktiver i forhold til
obligationer.
Aktier
er
overvægtet
1,6%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering højere risiko end
det globale aktiemarked. Stats- og realkreditobligationer
er undervægtede. Kreditobligationer er neutralt allokeret,
men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end
benchmark med en overvægt i Europa. Danske
obligationer er undervægtet.

Fordeling

Obligationer
Obligationer gav positive afkast pga. let faldende renter.
Realkredit gav et afkast svarende til statsobligationer. År
til dato har realkredit givet højere afkast end
statsobligationer, hvilket var positivt for porteføljen.
Danske obligationer gav 0,2% i oktober og 0,4% siden
start. Porteføljens rentefølsomhed var ved periodens
udgang på niveau med benchmark. Udenlandske
obligationers afkast var 0,2% højere end danske
obligationers.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

41,6%

40,0%

1,6%

Kreditobligationer

26,3%

27,0%

-0,7%

Obligationer

31,0%

33,0%

-2,0%

Kontant

1,1%

0,0%

1,1%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afkastet var 0,1% over måneden og 1,1% over hele året.
Begge afkast er lidt lavere end benchmark.

Kreditobligationer
Kreditobligationer gav et positivt afkast på 0,7%, hvilket
var 0,3%-point mere end benchmark. Kreditobligationer
fortsatte med at performe, og betingelserne var generelt
positive
for
aktivklassen.
Udbuddet
af
nye
kreditobligationer har været lavt, hvilket var positivt for
aktivklassen. Merrenten i forhold til statsobligationer, faldt
yderligere i oktober, hvilket betød, at det fremadrettede
afkastpotentiale er begrænset, men at der fortsat er en
præmie at komme efter. År til dato blev afkastet på
kreditobligationer 1,0%. Oktober var positiv for USD
papirer.

Aktier
Aktier gav et afkast på 3,6% i oktober, hvilket er 0,2%point mere end benchmark. Afdelingens globale aktier
trak op i forhold til benchmark sammen med porteføljens
emerging markets aktier. Siden start er afkastet på 1,2%.
Benchmark afkastet er på 2,3%.
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Den
europæiske
centralbank
annoncerede
en
forlængelse af opkøbsprogrammet frem til og med
september 2018. De månedlige opkøb i 2018 halveres til
30 mia. euro, hvilket var i overensstemmelse med
forventningerne i markedet. Selvom det objektivt set er
en opstramning af pengepolitikken, formåede Draghi at
give annonceringen et lempeligt tvist, da han
understregede, at der stadig ikke er en fast udløbsdato
på opkøbsprogrammet. Markedet reagerede positivt på
udmeldingerne og sendte aktiekurser op, mens renter
faldt og eurolandenes renteforskel til Tyskland
indsnævredes. Efter en september måned med voldsom
indsnævring
af
forskellen
på
renten
mellem
realkreditobligationer og statsobligationer så vi en lille
modreaktion i oktober, hvor forskellen øgedes lidt.
Det merafkast, som man får på realkreditobligationer, er
imidlertid blevet markant mindre, og fjerner man
konverteringspræmien
kan
renteforskellen
til
statsobligationer
være
negativ,
hvilket
gør
realkreditobligationer dyre relativt set.
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PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav i oktober et afkast på 0,4%, hvilket var på
niveau med benchmark. År til dato er afkastet efter
omkostninger for afdelingen 0.1%, mens benchmark
afkastet er 0,4%.
Den
europæiske
centralbank
annoncerede
en
forlængelse af opkøbsprogrammet frem til og med
september 2018. De månedlige opkøb i 2018 halveres til
30 mia. euro, hvilket var i overensstemmelse med
forventningerne i markedet. Selvom det objektivt set er
en opstramning af pengepolitikken, formåede Draghi at
give annonceringen et lempeligt tvist, da han
understregede at der stadig ikke er en fast udløbsdato på
opkøbsprogrammet. Markedet reagerede positivt på
udmeldingerne og sendte aktiekurser op, mens renter
faldt og eurolandenes renteforskel til Tyskland
indsnævredes.
I oktober begyndte Fed at nedbringe deres
obligationsbeholdning. De har gjort sig umage med at
gøre afviklingen af obligationsbeholdningen så
forudsigelig som mulig, hvilket er positivt for markedet.
Fed ventes at hæve renten ved mødet i december og tre
gange i 2018.

PFA Invest Kreditobligationer
Oktober gav et afkast på 0,4%, hvilket er bedre end
benchmark på 0,3%. Porteføljen har derfor givet et
samlet afkast på 5,9% år til dato, hvilket er meget
tilfredsstillende.
Oktober var igen en god måned for aktier og
kreditobligationer. Markedet realiserede igen en
indsnævring af renteforskellen mellem kreditobligationer
og statsobligationer i oktober på 6 bp. Der var en mindre
stigning i de amerikanske renter, men pga. porteføljens
sammensætning havde det en mindre indflydelse på
afkastet.
De mest solide virksomhedsobligationer reagerede
positivt på ECB’s forlængelse af opkøbsprogrammet og
EUR virksomhedsobligationer klarede sig generelt bedre
end USD virksomhedsobligationer. Usikkerheden
omkring Catalonien gled i baggrunden. I det amerikanske
marked var der især fokus på opkøbstilbud af
obligationer med en høj nominel rente, da selskaberne
kan opnå et skattefradrag inden virksomhedsskatten i
USA nedsættes.
De mindre solide virksomhedsobligationer leverede også
et godt afkast i oktober. Merrenten ift. statsobligationer
faldt med henholdsvis 6bp og 23bp i USD og EUR,
hvilket er positivt for afkastet. Stigende amerikanske
renter udvandede dog delvist afkastet på USD
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obligationer, mens EUR obligationer blev yderligere løftet
af faldende renter i Europa. USD styrkede sig overfor
DKK, hvilket bidrog positivt.
De mindst solide obligationer var endnu engang dem, der
gav det bedste afkast. I Europa blev afkastet dog
matchet af de mest solide obligationer også, da deres
kurser blev løftet af rentefaldet. Energisektoren i EUR
klarede sig bedst sammenlignet med både sektoren i
USD og det generelle marked, da olieprisen steg med
5% i oktober. Vi har over måneden øget eksponering i
den europæiske energisektor, som har haltet efter den
amerikanske i en længere periode. Det forventes fortsat,
at konkursraten for disse obligationer kommer ned under
2% i både 2017 og 2018, hvilket er under det historiske
gennemsnit.
I Kina afholdt man den 19. partikongres, hvor Xi Jinping
som ventet konsoliderede sin position i toppen af det
kinesiske kommunistparti de kommende fem år. Det er
endnu usikkert, hvilke prioriteter Xi Jinping vil forfølge,
men der må forventes flere forsøg på at udfordre USA og
Vesten geopolitisk. Vi forventer dog også en kontinuitet i
økonomisk udvikling og politik og en opbremsning i
gældsstigningen. Herudover var der valg til kongressen i
Argentina, hvor præsidentens parti konsoliderede
magten og hurtigt annoncerede fortsatte reformer, hvilket
er stærkt positivt. Afdelingen har 1% investeret i
Argentina. I den anden ende af skalaen ser det ud til, at
Venezuela langt om længe er ved at gå i
betalingsstandsning. Afdelingen har kun 0,24% i
Venezuela.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen fik i oktober et afkast på 1,5%, mens det
danske aktiemarked steg 2% i oktober. År til dato er
afkastet for afdelingen 19,5% mod 21,9% for benchmark.
Et enigt ekspertpanel der rådgiver de amerikanske
sundhedsmyndigheder stemte for at semaglutide, et
særdeles vigtigt produkt for Novo Nordisk, godkendes
senere på året. Det bidrog til stigningen på 6% i Novo.
DSV kom med et flot regnskab, hvor de øgede
forventningerne til resultatet. Det var primært drevet af
deres Luft & Sø division. Aktien steg 4% i oktober.
Nordeas regnskab var skuffende i forhold til markedets
forventninger, og da der heller ikke var yderligere planer
for aktietilbagekøb eller udbytte, skuffede det markedet.
Samtidig
annoncerede
Nordea
en
plan
for
omkostningsreduktioner. Aktien faldt med 10% i oktober.
Jyske Bank slap bedre fra deres regnskab, selvom det
også var lavere end ventet. Renteindtægterne trak ned,
men
banken
blev
reddet
af
gebyrer
og
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kommissionsindtægter. Jyske Bank aktien var stort set
uændret. Novozymes steg 9% i oktober som følge af
regnskabet, idet både omsætning og indtjening
overraskede positivt. Novozymes har en del hårde
kvartaler bag sig, og derfor steg aktien på regnskabet.
De største positive bidragsydere til årets relative afkast
ift. benchmark har været DSV (overvægt), Københavns
Lufthavne (undervægt) og GN Store Nord (overvægt).
Pandora (overvægt), Novozymes (undervægt) og Ambu
(undervægt) bidrog negativt.

PFA Invest Globale Aktier
PFA invest Globale Aktier gav i september et afkast på
3,6%, 0,2% mere end benchmark. For året er afkastet
8,9%, 1,8% mere end benchmark.
Den stærke udvikling på aktiemarkederne fortsatte ind i
oktober. Generelt var regnskaberne positive og støtter op
om det globale opsving.
Det tilfredsstillende afkast i porteføljen for oktober var
primært et resultat af gode regnskaber. Autofinans
selskabet Ally Financial og Kering, der ejer Gucci, var
porteføljens to bedste positioner og begge skyldes
positive regnskaber. Gucci har set eksplosiv vækst det
seneste år, efter en årrække med svingende resultater.
Selskabets øvrige brands, Ballenciaga, YSL, Puma med
flere, viser også fine resultater.
Ally Financial laver fortrinsvist udlån til bilkøb i USA.
Selskabets tredjekvartalsregnskab viste positive takter,
lidt hjulpet af stigende efterspørgsel efter biler, som
konsekvens af efterårets naturkatastrofer i USA. Vi anser
bilfinansiering som værende blandt de sikreste former for
udlån til private og vi er fortsat optimistiske omkring
selskabet.
Månedens største negative bidrag kom fra Allergan og
Roche. Begge selskaber er indenfor pharmaindustrien.
Den svage udvikling skyldes i begge tilfælde øget frygt
for konkurrence fra kopiprodukter i forbindelse med
patentudløb.
Roche
præsenterede
deres
kvartalsregnskab og viste fornuftige resultater, men
desværre
kom
de
i
forbindelse
med
regnskabsaflæggelsen ind på, at en række af selskabets
vigtige præparater står overfor patentudløb, hvilket
skuffede aktiemarkedet.
Allergan tabte i oktober en patentsag vedrørende
medikamentet Restasis. Tabet af patentet medfører, at
selskabet vil opleve konkurrence på området og aktien
faldt betydeligt op til og efter afgørelsen. Selskabet har
en lang række produkter, så selv om det er skuffende
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med tabet af Restasis-patentet, finder vi fortsat aktien
attraktiv.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I oktober gav porteføljen et afkast på 1,6%, hvilket er
0,3%-point mindre end benchmark År til dato er afkastet
på 9,8% sammenlignet med benchmark afkastet på
11,8%
I porteføljen var afkastet på sektorniveau drevet af vores
aktier i sektorerne IT og Industri, og i begge tilfælde var
det især de enkelte aktier snarere end sektoren, der drev
det gode afkast. De positive bidrag kom fra Microsoft og
Amadeus IT. Microsoft kom med et godt regnskab med
tocifrede vækstrater på de fleste områder og en fortsat
meget stærk udvikling i deres cloud-forretning. Amadeus
IT havde en god udvikling på linie med sektoren generelt
og er regnskabsaktuel i november. Performance i Industri
kommer især fra Deutsche Post, der, på trods af en
nedgang i den traditionelle postforretning, viser flotte
vækstrater indenfor transport i forbindelse med e-handel.
På den negative side er afkastet på sektorniveau påvirket
af eksponeringen til stabilt forbrug og cyklisk forbrug – i
førstnævnte sektor var det en generel svag
regnskabsaflæggelse for selskaber indenfor fødevarer og
personlig pleje som Unilever og Reckitt Benckiser, der
påvirkede
negativt.
Begge
selskaber
var
regnskabsaktuelle og begge selskaber skuffede
marginalt, men sektoren har som helhed svært ved at
vise vækst.
Indenfor finans blev Nordea handlet ned med næsten
14% ovenpå regnskabet og en annoncering af en
medarbejderreduktion på 6.000 ansatte. Porteføljens
øvrige bankaktier kom generelt godt ud af
regnskabsperioden og bidrog derfor marginalt positivt til
den samlede performance.

PFA Invest Europa Value Aktier
I oktober gav afdelingen et afkast på 2,4%. For året er
afkastet 12,5% mod et benchmarkafkast på 11,8%.
Det positive momentum i økonomien fortsatte ind i
oktober og blev understøttet af den europæiske
centralbank. Situationen i Spanien påvirker fortsat ikke
økonomien.
Kvalitetsaktier har klaret sig dårligere end markedet
siden sommeren 2016. Indtjeningsforventningerne er
fulgt med ned, men ser nu ud til at stabilisere sig.
Samtidig er værdifastsættelsen af disse aktier kommet
ned på niveauer, der igen ser normale ud. Der er således
ikke nogen grund til at være markant undervægtet
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kvalitetsaktier. Afdelingen fokuserer på aktier med en
stabil indtjening.
Hvis vi ser på sektorerne, så fortsatte de cykliske
sektorer med at klare sig bedre end det brede marked.
Den bedste sektor var dog energi. I den modsatte ende
finder vi de defensive sektorer som telekom og sundhed,
der klarede sig dårligere end markedet.

starten af året er estimatet for global vækst i 2017 blevet
løftet fra 3,2% til 3,5%, og den globale økonomi har
dermed retning mod den højeste vækst i seks år. Den
positive nyhedsstrøm har givet medvind til risikofyldte
aktier, og generelt reduceret appetitten efter kvalitets
aktier.

Afdelingen USA Stabile Aktier gav i oktober et afkast på
2,6%, hvilket var 1,2%-point mindre end markedet. For
året har afdelingen leveret et afkast på 2,8% mod 5,5%
for benchmark. Afdelingens beskedne afkast skal
primært ses i sammenhæng med svækkelsen af den
amerikanske dollar. I lokal valuta er amerikanske aktier
steget 16,5% ved udgangen af oktober måned.

Afdelingen fokuserer på stabile aktier, og konstrueres ud
fra et ønske om en lavere risiko og en mere stabil
kursudvikling end markedet. Afdelingen har derfor en
naturlig overvægt af mere stabile og ikke-cykliske aktier,
og afdelingen vil derfor typisk halte efter i stigende
markeder, mens den omvendt vil klare sig bedre i
faldende markeder. I USA er fremgangen i økonomien
fortsat bredt baseret på tværs af sektorer, der er en
positiv udvikling i økonomien, renterne er lave og
virksomhedernes indtjening er stigende. Dette har øget
risikoappetitten på finansmarkederne og ført til stigende
aktiekurser, og år til dato har cykliske og mere
vækstorienterede aktier klaret sig bedre end de mere
defensive og stabile aktier, hvilket er den primære årsag
til, at afdelingen har givet et lavere afkast end
benchmark.

De seneste nøgletal bekræfter, at den globale økonomi
voksede robust i 3. kvartal, og at det positive momentum
er fortsat ind i starten af 4. kvartal. Nøgletallene har
generelt været mere positive end forventet og ført til
opjusteringer i vækstskønnene for 2017 og 2018. Siden

På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastet i oktober fra Microsoft (IT), Celgene (biotek) og
3M (industri), mens CVS Caremark (sundhed), PG&E
(forsyning) og AT&T (telekom) var største negative
bidragsydere.

De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
OMV (olie), STMicroelectronics (IT) og Faurecia
(reservedele til biler), mens de negative bidrag er
kommet fra Metro (detailhandel), BT (telekommunikation)
samt Royal Mail (post og logistik).

PFA Invest USA Stabile Aktier
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