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Nu bliver det endnu mere attraktivt at investere i PFA Invest
Med nye stordriftsfordele og lavere omkostninger for kunderne gør PFA Invest sammen med vores samarbejdspartnere det nu
endnu mere attraktivt at investere og få opsparingen til at yngle.
Med flere nye konkrete tiltag sænkes de gennemsnitlige omkostninger for kunder i PFA Invest, hvilket gør det endnu mere
attraktivt at investere opsparingen i PFA Invests populære afdelinger.

Transparente priser og stordriftsfordele i
PFA Invest
PFA Invest og PFA Bank har indgået en aftale om at
forenkle priserne på formidlingsprovisionen (dækker bl.a.
rådgivning), så den ensrettes til 0,5% i alle afdelinger i PFA
Invest.
Det bevirker, at formidlingsprovisionen er den samme,
uanset om du ønsker en afdeling med mange eller få aktier.
For de fleste afdelingers vedkommende, betyder det, at
formidlingsprovisionen er blevet lavere.
I lyset af det nuværende meget lave renteniveau er det
yderligere aftalt mellem PFA Invest og PFA Bank, at der på
afdelingerne Mellemlange obligationer og Udenlandske
obligationer ydes en særlig rabat på 0,25%-point. Ligeledes
ydes der en særlig rabat på 0,1%-point til Balance AA. Det,
synes vi, er mest fair.
Herudover har PFA Invest indgået en aftale med PFA
Asset Management, der sikrer, at medlemmerne også
fremover vil få del i konkrete stordriftsfordele. Når formuen
overstiger 25 mia. kr. falder prisen på kapitalforvaltning og
administration med 10% og yderligere med 10%, når
1
formuen overstiger 50 mia. kr.
”Den nye aftale med PFA sikrer transparens og at fremtidig
vækst er lig med lavere priser for medlemmer i PFA Invest.
Det sikrer, at vi kan tilbyde investorerne nogle af markedets
laveste priser i aktivt forvaltede investeringsforeninger,
hvilket vi er meget tilfredse med,” siger Peter Engberg,
formand for PFA Invest.
Gode afkast kombineret med lave omkostninger har
resulteret i, at PFA Invest allerede opnår topkarakter blandt
de danske investeringsforeninger hos det uafhængige
analysebureau Morningstar. PFA Invests forskellige
afdelinger har en samlet score på 4,43 ud af 5 stjerner og

ligger dermed helt i toppen. En position der nu forventes at
2
blive styrket.
Læs mere her

Få ekstra fordele i PFA Bank
Har du en virksomhed eller er du, eller en nærtstående,
allerede i dag kunde i PFA, kan du få yderligere fordele
med PFA Invests største distributør, PFA Bank.
Kunder i PFA Bank får nemlig yderligere stordriftsfordele,
da omkostningerne falder, jo mere de investerer i PFA
Invests afdelinger. Det gør det fordelagtigt for PFA’s kunder
at samle deres opsparing i PFA Bank, hvor de vil blive
tilbudt nogen af de laveste priser på markedet for
investeringsforeninger.
Helt unikt er det, at medlemmer i PFA Invest, der er kunder
i PFA Bank, kan få rabat på 10%. på hele
formidlingsprovisionen allerede ved en opsparing på
500.000 kr. i PFA Invest.
"Vores målsætning er, at vi skal være mindst 20% billigere
end gennemsnittet af danske investeringsforeninger.
Hovedstyrken ligger i vores forretningsmodel, hvor vi ikke
har ejere, som skal have et overskud, og samtidig kan vi i
kraft af vores størrelse udnytte en række stordriftsfordele
og en fælles stærk investeringsmotor," siger Mads
Kaagaard koncerndirektør og CCO i PFA med ansvar for
privatkunder.
Rabatten gives på formidlingsprovisionen og følger PFA
Banks kundeprogram.
Læs mere her
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Den reducerede pris gælder på formuen ud over hhv. 25 og 50 mia. kr.
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Morningstar tildeler stjerner ud fra seneste 3 års performance. Det højeste
antal stjerner er fem. Afdelinger med mindre end 3 års historik modtager ikke
stjerner. Ovennævnte stjerner er pr. 28. februar 2018. Historisk afkast er
ikke garanti for fremtidigt afkast.
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Markedskommentar
Volatilitet overskygger robust vækst
Marts var præget af høj volatilitet og faldende kurser på
de globale aktiemarkeder. Det er i skarp kontrast til de
stabilt stigende aktiekurser, som kendetegnede 2017 og
helt frem til januar 2018. Hvor der blot var 10 dage med
kursbevægelser på over 1% i amerikanske aktier i hele
2017 inklusive januar i år, har der siden 1. februar været
23 dage med den slags markante bevægelser. Listen af
bekymringer er da også blevet længere: Tegn på
kapacitetspres og stigende inflation i USA kickstartede
volatiliteten i februar. Det har nu fået følgeskab af
tiltagende bekymring for, at en global handelskrig er
under opsejling. Samtidig er der en tiltagende politisk
interesse for at stramme reguleringen og beskatningen af
de store IT-selskaber, som har bidraget betydeligt til
kursrekorderne på aktiemarkedet det seneste år. Hertil
kommer mere blandede signaler fra de globale
vækstindikatorer, som giver ridser i lakken på billedet af
et accelererende globalt opsving. Bekymringerne har
primært
påvirket
aktiemarkedet,
hvorimod
obligationsmarkedet har været mere immunt. I USA er
renterne dog faldet lidt tilbage i marts, efter at have holdt
niveauet i februar, men de ligger stadig ca. 30 bp højere
end ved årets start. I Europa er renterne faldet lidt den
seneste måned og ligger på niveau med årets start.
Tiltagende bekymring for en handelskrig
Det er specielt USA, der løber med overskrifterne – både
på den politiske og økonomiske front. Trumps initiale
udspil om, at importafgifter på stål og aluminium skulle
gælde alle lande, er efterhånden blevet kogt ned til
primært at ramme Kina. I marts blev dette suppleret af et
mere omfattende udspil af toldsatser direkte rettet mod
import af kinesiske varer for 50 mia. USD. Trump har
tidligere
brugt
sådanne
udmeldelser
som
et
udgangspunkt for forhandlinger, og det endelige resultat
afhænger givetvis af, hvordan kineserne og amerikanske
virksomheder reagerer i løbet af den kommende måned,
hvor udspillet er sendt i høring. Det er således stadig for
tidligt, at vurdere hvordan det færdige resultat ender.
Se toldsatserne i et større perspektiv
Isoleret set udgør de 50 mia.USD kun ca. 2% af USA’s
samlede import af varer, og evt. prisstigninger som følge
af toldsatserne vil derfor kun i minimalt omfang øge
inflationen. Samtidig vil toldsatserne ramme ca. 10% af
Kinas eksport til USA (ca. 2% af Kinas samlede eksport)
og konsekvenserne for Kina er derfor også overskuelige.
Stigende toldsatser påvirker global vækst negativt, men

for at det globale opsving for alvor skal afspores, kræver
det nok, at tiltagene eskalerer yderligere. Med det
nuværende udspil har Trump vist, at han står fast på sine
valgløfter. Det kan hjælpe republikanerne forud for midtvejsvalget til november. Men hverken USA eller Kina har
interesse i at starte en egentlig handelskrig og dermed
risikere det økonomiske opsving, og begge parter
understreger, at de ønsker en forhandlingsløsning. Et
positivt udfald af den nuværende situation kunne blive, at
kineserne åbnede deres marked mere for udenlandske
virksomheder, reducerede omfanget af statsstøtte og
dermed bidrog til mere ligestillede handelsbetingelser.
En situation som også ville komme europæerne til gode.
Robust amerikansk vækst
I USA er optimismen stadig høj blandt forbrugere,
virksomheder og på boligmarkedet. Det ses i
tillidsindikatorerne, som i marts bøjede lidt af men fortsat
ligger på høje niveauer ift. 4. kvt. 2017 og i forhold til
historiske gennemsnit. For forbrugerne er udviklingen på
arbejdsmarkedet
vigtigere
end
udsvingene
på
aktiemarkedet, og de seneste tal for beskæftigelsen viser
en accelererende jobskabelse i årets første tre måneder
ift. 2017. Samtidig har nye tal for løn- og prisudviklingen
indtil videre demonteret frygten for accelererende
inflation, som i februar var en væsentlig katalysator for
aktiekursfaldene, og de bekræfter nu snarere
prognoserne om gradvist stigende inflation. Dette har
også bidraget til lidt lavere amerikanske renter i marts.
Fed hævede som ventet renten til 1,75% i marts og
løftede prognosen for BNP-væksten i 2018 og 2019,
mens inflationsprognosen kun fik et lille løft. Robust
vækst og risikoen for overophedning vil sandsynligvis
føre til fortsatte gradvise renteforhøjelser i 2018 og 2019,
men så længe der ikke er konkrete beviser for, at
inflationen accelerer væsentligt, ser vi ingen grund til, at
Fed skal øge tempoet i renteforhøjelserne fra de
nuværende tre - fire årlige hop.
Europæisk vækstmomentum aftager
I Eurozonen peger nøgletallene fortsat på robust vækst,
men der er tegn på, at vækstaccelerationen har toppet.
De seneste vækstindikatorer er faldet betydeligt siden
december, men givet at dette var det højeste niveau
siden starten af Eurozonen, ligger de stadig bekvemt
højere end det historiske gennemsnit. Opsvinget er
stadig bredt baseret på tværs af eurolandene, hvilket
øger stabiliteten, og drives både af solid indenlandsk

efterspørgsel og fremgang på eksportmarkederne. Det
har ført til stigende beskæftigelse og en arbejdsløshed,
som i februar faldt til 8,5% - den laveste siden 2008.
Inflationspresset er stadig svagt og en styrket eurokurs
udligner stigende råvarepriser. På den baggrund har Den
Europæiske
Centralbank
–
ECB
fastholdt
pengepolitikken
uændret,
og
flere
ledende
rådsmedlemmer har signaleret tilfredshed med
markedsforventningerne,
der
sigter
efter
en
renteforhøjelse i midten af 2019. Udsigten til en fortsat
lang periode med ultralempelig pengepolitik holder de
europæiske renter nede, mens amerikanske renter er
steget lidt i løbet af 1. kvartal.

Handelsretorik rammer asiatiske vækstindikatorer
Det er ikke kun i Europa at PMI-industriindikatorerne
bøjer af. Også i flere asiatiske lande faldt de industrielle
vækstindikatorer i marts, men ligger fortsat på relativt
pæne niveauer. Den skærpede retorik om toldsatser har
givetvis bidraget til at svække optimismen i de
eksporttunge økonomier. Omvendt steg vækstindikatorer
fra Brasilien og Mexico, som ikke er omfattet af
toldsatser på stål og aluminium.
Det generelle billede af emerging market økonomierne er
stadig overvejende positivt båret af det globale opsving,
forholdsvis sunde eksterne balancer og stigende
råvarepriser, herunder olieprisen som er steget ca. 5%
siden starten af året.

Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
PFA Invest afdelinger

Marts

2018

2017

2016

2015

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

-0,1%

-1,0%

0,7%

-

-

-0,3%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

-1,0%

-1,9%

3,7%

5,2%

7,1%

28,8%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

-1,6%

-2,3%

0,7%

-

-

-1,7%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

-2,3%

-3,0%

6,6%

5,4%

10,3%

57,4%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-3,1%

-3,9%

7,4%

4,9%

-0,9%

7,3%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,7%

-0,1%

1,0%

1,4%

-

2,3%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-0,4%

-1,3%

5,9%

8,1%

7,8%

43,4%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

1,0%

-0,4%

-0,1%

-3,0%

-

-3,5%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

-4,1%

-4,7%

8,9%

5,4%

17,7%

92,0%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

-1,8%

-2,0%

14,5%

4,0%

36,4%

158,0%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-2,0%

-6,0%

8,8%

-0,6%

11,4%

46,9%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-3,4%

-5,5%

11,2%

3,0%

14,1%

22,5%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-3,4%

-5,2%

3,0%

6,6%

-

3,4%

21-10-2016

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
Afdeling
Benchmark
Merafkast, %-point

Investeringsstrategi
Marts *

2018

-0,1%

-1,0%

0,0%

-1,1%

-0,1%

0,1%

*Kommentaren er med udgangspunkt i sidste bankdag,
som er 28. marts 2018. Udviklingen i aktiemarkedet fra
28. marts til ultimo marts 2018 var positiv, hvorfor
afdelingens afkast ligger godt 0,2%-point højere ultimo,
baseret på benchmark.
Årets første kvartal har været en begivenhedsrig affære.
Vi har oplevet en verdensøkonomi i stigende vækst, med
stigende beskæftigelse og begyndende frygt for inflation
til følge. Den amerikanske centralbank har fået ny chef
og har hævet styringsrenten fra 1,50% til 1,75%.
Ydermere kom Facebook i modvind, da det viste sig, at
selskabet har solgt brugerdata til et analyseinstitut, der er
under anklage for at have brugt oplysningerne til at
påvirke udfaldet af den amerikanske valgkamp, og sidst
men ikke mindst meddelte den amerikanske præsident,
at han vil sætte importtold på forskellige varer fra en
række lande/regioner, hvilket resulterede i en
begyndende frygt for handelskrig. Alt dette resulterede i
større udsving i aktiekurserne. De større udsving i
aktiekurserne skyldes ikke en akut frygt for, at væksten
går i stå, men afspejler snarere at investorerne frygter, at
de negative nyheder får større effekt i takt med at
centralbankerne begynder at stramme op for likviditeten.
Begyndende tegn på at vækstaccelerationen er ved at
have toppet retfærdiggør at aktievolatiliteten stiger.
1. kvartal har på alle måder været volatil. Januar var den
bedste aktiemåned i lang tid, mens februar og marts
samlet set har budt på endnu større tab. Antallet af dage
med ændringer større end 1% er tiltaget efter en lang
periode karakteriseret ved meget små daglige udsving.
Totalt set sluttede kvartalet med fald på aktier og
kreditobligationer, mens stats- og realkreditobligationer
kom stort set uændret ud af kvartalet. USD fortsatte
udviklingen fra 2017 og endte kvartalet med et fald på
2,5%.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -0,1% i marts,
hvilket var 0,1%-point mindre end benchmark. For året
frem til 28. marts 2018 er Balance AA faldet 1%.
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Efter aktiefaldet i begyndelsen af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar og marts. Vi forventer fortsat, at
aktier vil give bedre afkast end obligationer og har
bibeholdt en overvægt i aktier på ca. 2%-point.
Overvægten i aktier er taget fra placeringerne i
obligationer. Kreditandelen har en overvægt i sikre
virksomhedsobligationer og en undervægt i højrente
virksomhedsobligationer samt obligationer fra Emerging
Markets. På placeringen i stats- og realkreditobligationer
har vi undervægtet danske statsobligationer, og samlet
set er obligationsporteføljens renterisiko lavere end
benchmark, som følge af lavere varighed og mindre
andel af obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktiemarkederne har oplevet en måned med stor
turbulens som følge af eskalerende retorik omkring
handelskrig og protektionisme. På enkeltaktieniveau stjal
Facebook overskrifterne med svigtende datasikkerhed,
men de øvrige IT-aktier blev også ramt som følge af
udmeldinger
fra
Trump-administrationen
omkring
kommende regulering af IT-sektoren. Cykliske aktier har
outperformet traditionelt defensive aktier i årets første
kvartal, trods de faldende markeder.
Aktiemarkederne har generelt givet negative afkast i 1.
kvartal, og i marts alene fik porteføljen et negativt afkast
på -3,8%, hvilket dog var 0,4% bedre end benchmark. De
positive bidrag til porteføljens afkast kom fra Danske
aktier og aktier fra Emerging Markets, mens europæiske
og amerikanske aktier har bidraget negativt til
porteføljens samlede afkast.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
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Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et positivt
afkast på 0,8%, da den 10-årige danske statsrente faldt
15 bp i marts. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og har
dermed givet højere afkast (1,0%) end de danske
obligationer i marts. For året frem til 28. marts 2018 har
danske obligationer givet 0%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -0,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i marts.
Kreditspændet til statsobligationer steg lidt i marts,
hvilket er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er
fortsat positive for kreditobligationer, der normalt
performer godt i en økonomi som den nuværende, der
oplever vækst. År til dato er afkastet -1,0%, hvilket er
1,3%-point mere end benchmark. I marts var der
negative afkast på både investment grade, high yield og
Emerging Markets obligationer. Valutaafdækningen af en
stor del af kreditporteføljen var positivt for afkastet, da
USD er faldet i år.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

11,8%

10,0%

1,8%

Kreditobligationer

28,8%

30,0%

-1,2%

Obligationer

57,2%

60,0%

-2,8%

Kontant

2,2%

0,0%

2,2%

afdelingens afkast ligger godt 0,4%-point højere ultimo,
baseret på benchmark.
Årets første kvartal har været en begivenhedsrig affære.
Vi har oplevet en verdensøkonomi i stigende vækst, med
stigende beskæftigelse og begyndende frygt for inflation
til følge. Den amerikanske centralbank har fået ny chef
og har hævet styringsrenten fra 1,50% til 1,75%.
Ydermere kom Facebook i modvind, da det viste sig, at
selskabet har solgt brugerdata til et analyseinstitut, der er
under anklage for at have brugt oplysningerne til at
påvirke udfaldet af den amerikanske valgkamp, og sidst
men ikke mindst meddelte den amerikanske præsident,
at han vil sætte importtold på forskellige varer fra en
række lande/regioner, hvilket resulterede i en
begyndende frygt for handelskrig. Alt dette resulterede i
større udsving i aktiekurserne. De større udsving i
aktiekurserne skyldes ikke en akut frygt for, at væksten
går i stå, men afspejler snarere at investorerne frygter, at
de negative nyheder får større effekt i takt med at
centralbankerne begynder at stramme op for likviditeten.
Begyndende tegn på at vækstaccelerationen er ved at
have toppet retfærdiggør at aktievolatiliteten stiger.
1. kvartal har på alle måder været volatil. Januar var den
bedste aktiemåned i lang tid, mens februar og marts
samlet set har budt på endnu større tab. Antallet af dage
med ændringer større end 1% er tiltaget efter en lang
periode karakteriseret ved meget små daglige udsving.
Totalt set sluttede kvartalet med fald på aktier og
kreditobligationer, mens stats- og realkreditobligationer
kom stort set uændret ud af kvartalet. USD fortsatte
udviklingen fra 2017 og endte kvartalet med et fald på
2,5%.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -1% fra 1.marts til
28. marts 2018, hvilket var 0,1%-point mindre end
benchmark. For året frem til 28. marts 2018 er Balance A
faldet 1,9%.

Investeringsstrategi

PFA Invest Balance A
Performance

Marts *

2018

Afdeling

-1,0%

-1,9%

Benchmark

-0,8%

-2,0%

Merafkast, %-point

-0,1%

0,1%

*Kommentaren er med udgangspunkt i sidste bankdag,
som er 28. marts 2018. Udviklingen i aktiemarkedet fra
28. marts 2018 til ultimo marts var positiv, hvorfor
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Efter aktiefaldet i begyndelsen af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar og marts. Vi forventer fortsat, at
aktier vil give bedre afkast end obligationer og har
bibeholdt en overvægt i aktier på ca. 2%-point.
Overvægten i aktier er taget fra placeringerne i
obligationer. Kreditandelen har en overvægt i sikre
virksomhedsobligationer og en undervægt i højrente
virksomhedsobligationer samt obligationer fra Emerging
Markets. På placeringen i stats- og realkreditobligationer
har vi undervægtet danske statsobligationer, og samlet
set er obligationsporteføljens renterisiko lavere end
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benchmark, som følge af lavere varighed og mindre
andel af obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktiemarkederne har oplevet en måned med stor
turbulens som følge af eskalerende retorik omkring
handelskrig og protektionisme. På enkeltaktieniveau stjal
Facebook overskrifterne med svigtende datasikkerhed,
men de øvrige IT-aktier blev også ramt som følge af
udmeldinger
fra
Trump-administrationen
omkring
kommende regulering af IT-sektoren. Cykliske aktier har
outperformet traditionelt defensive aktier i årets første
kvartal, trods de faldende markeder.
Aktiemarkederne har generelt givet negative afkast i 1.
kvartal, og i marts alene fik porteføljen et negativt afkast
på -3,9%, hvilket dog var 0,4%-point bedre end
benchmark. De positive bidrag til porteføljens afkast kom
fra danske aktier og aktier fra Emerging Markets, mens
europæiske og amerikanske aktier har bidraget negativt
til porteføljens samlede afkast.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et positivt
afkast på 0,7%, da den 10-årige danske statsrente faldt
15 bp i marts. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og har
dermed givet højere afkast (1,0%) end de danske
obligationer i marts. For året frem til 28. marts 2018 har
danske obligationer givet 0%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -0,4%.
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Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i marts.
Kreditspændet til statsobligationer steg lidt i marts,
hvilket er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er
fortsat positive for kreditobligationer, der normalt
performer godt i en økonomi som den nuværende, der
oplever vækst. År til dato er afkastet -1,4%, hvilket er
0,9%-point mere end benchmark. I marts var der
negative afkast på både investment grade, high yield og
Emerging Markets obligationer. Valutaafdækningen af en
stor del af kreditporteføljen var positivt for afkastet da
USD er faldet i år.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

26,9%

25,0%

1,9%

Kreditobligationer

33,3%

35,0%

-1,7%

Obligationer

38,3%

40,0%

-1,7%

Kontant

1,5%

0,0%

1,5%

PFA Invest Balance B
Performance

Marts *

2018

Afdeling

-2,3%

-3,0%

Benchmark

-2,2%

-3,1%

Merafkast, %-point

-0,1%

0,1%

*Kommentaren er med udgangspunkt i sidste bankdag,
som er 28. marts 2018. Udviklingen i aktiemarkedet fra
28. marts til ultimo marts 2018 var positiv, hvorfor
afdelingens afkast ligger godt 0,8%-point højere ultimo,
baseret på benchmark.
Årets første kvartal har været en begivenhedsrig affære.
Vi har oplevet en verdensøkonomi i stigende vækst, med
stigende beskæftigelse og begyndende frygt for inflation
til følge. Den amerikanske centralbank har fået ny chef
og har hævet styringsrenten fra 1,50% til 1,75%.
Ydermere kom Facebook i modvind, da det viste sig, at
selskabet har solgt brugerdata til et analyseinstitut, der er
under anklage for at have brugt oplysningerne til at
påvirke udfaldet af den amerikanske valgkamp, og sidst
men ikke mindst meddelte den amerikanske præsident,
at han vil sætte importtold på forskellige varer fra en
række lande/regioner, hvilket resulterede i en
begyndende frygt for handelskrig. Alt dette resulterede i
større udsving i aktiekurserne. De større udsving i
aktiekurserne skyldes ikke en akut frygt for, at væksten
går i stå, men afspejler snarere at investorerne frygter, at
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de negative nyheder får større effekt i takt med at
centralbankerne begynder at stramme op for likviditeten.
Begyndende tegn på at vækstaccelerationen er ved at
have toppet retfærdiggør at aktievolatiliteten stiger.
1. kvartal har på alle måder været volatil. Januar var den
bedste aktiemåned i lang tid, mens februar og marts
samlet set har budt på endnu større tab. Antallet af dage
med ændringer større end 1% er tiltaget efter en lang
periode karakteriseret ved meget små daglige udsving.
Totalt set sluttede kvartalet med fald på aktier og
kreditobligationer, mens stats- og realkreditobligationer
kom stort set uændret ud af kvartalet. USD fortsatte
udviklingen fra 2017 og endte kvartalet med et fald på
2,5%.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -2,3% i marts
frem til 28. marts 2018, hvilket var 0,1%-point mindre end
benchmark. For året frem til 28. marts 2018 er Balance B
faldet 3,0%.

Investeringsstrategi
Efter aktiefaldet i begyndelsen af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar og marts. Vi forventer fortsat, at
aktier vil give bedre afkast end obligationer og har
bibeholdt en overvægt i aktier på ca. 3%-point.
Overvægten i aktier er taget fra placeringerne i
obligationer. Kreditandelen er samlet set undervægtet.
På placeringen i stats- og realkreditobligationer har vi
undervægtet danske statsobligationer, og samlet set er
obligationsporteføljens renterisiko lavere end benchmark,
som følge af lavere varighed og mindre andel af
obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktiemarkederne har oplevet en måned med stor
turbulens som følge af eskalerende retorik omkring
handelskrig og protektionisme. På enkeltaktieniveau stjal
Facebook overskrifterne med svigtende datasikkerhed,
men de øvrige IT-aktier blev også ramt som følge af
udmeldinger
fra
Trump-administrationen
omkring
kommende regulering af IT-sektoren. Cykliske aktier har
outperformet traditionelt defensive aktier i årets første
kvartal, trods de faldende markeder.
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Aktiemarkederne har generelt givet negative afkast i 1.
kvartal, og i marts alene fik porteføljen et negativt afkast
på -4,1%, hvilket dog var 0,2%-point bedre end
benchmark. De positive bidrag til porteføljens afkast kom
fra danske aktier og aktier fra Emerging Markets, mens
europæiske og amerikanske aktier har bidraget negativt
til porteføljens samlede afkast.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et positivt
afkast på 0,7%, da den 10-årige danske statsrente faldt
15 bp i marts. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og har
dermed givet højere afkast (1,0%) end de danske
obligationer i marts. For året frem til 28. marts 2018 har
danske obligationer givet 0%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -0,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,5% i marts.
Kreditspændet til statsobligationer steg lidt i marts,
hvilket er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er
fortsat positive for kreditobligationer, der normalt
performer godt i en økonomi som den nuværende, der
oplever vækst. År til dato er afkastet -1,3%, hvilket er
1,0%-point mere end benchmark. I marts var der
negative afkast på både investment grade, high yield og
Emerging Markets obligationer.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

57,2%

55,0%

2,2%

Kreditobligationer

18,2%

20,0%

-1,8%

Obligationer

23,7%

25,0%

-1,3%

0,9%

0,0%

0,9%

Kontant

NYHEDSBREV | NR. 4 – APRIL 2018

PFA Invest Balance C
Performance

Marts *

2018

Afdeling

-3,1%

-3,9%

Benchmark

-3,1%

-3,9%

0,0%

0,0%

Merafkast, %-point

*Kommentaren er med udgangspunkt i sidste bankdag,
som er 28. marts 2018. Udviklingen i aktiemarkedet fra
28. marts til ultimo marts 2018 var positiv, hvorfor
afdelingens afkast ligger godt 1,1%-point højere ultimo,
baseret på benchmark.
Årets første kvartal har været en begivenhedsrig affære.
Vi har oplevet en verdensøkonomi i stigende vækst, med
stigende beskæftigelse og begyndende frygt for inflation
til følge. Den amerikanske centralbank har fået ny chef
og har hævet styringsrenten fra 1,50% til 1,75%.
Ydermere kom Facebook i modvind, da det viste sig, at
selskabet har solgt brugerdata til et analyseinstitut, der er
under anklage for at have brugt oplysningerne til at
påvirke udfaldet af den amerikanske valgkamp, og sidst
men ikke mindst meddelte den amerikanske præsident,
at han vil sætte importtold på forskellige varer fra en
række lande/regioner, hvilket resulterede i en
begyndende frygt for handelskrig. Alt dette resulterede i
større udsving i aktiekurserne. De større udsving i
aktiekurserne skyldes ikke en akut frygt for, at væksten
går i stå, men afspejler snarere at investorerne frygter, at
de negative nyheder får større effekt i takt med at
centralbankerne begynder at stramme op for likviditeten.
Begyndende tegn på at vækstaccelerationen er ved at
have toppet retfærdiggør at aktievolatiliteten stiger.
1. kvartal har på alle måder været volatil. Januar var den
bedste aktiemåned i lang tid, mens februar og marts
samlet set har budt på endnu større tab. Antallet af dage
med ændringer større end 1% er tiltaget efter en lang
periode karakteriseret ved meget små daglige udsving.
Totalt set sluttede kvartalet med fald på aktier og
kreditobligationer, mens stats- og realkreditobligationer
kom stort set uændret ud af kvartalet. USD fortsatte
udviklingen fra 2017 og endte kvartalet med et fald på
2,5%.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -3,1% i marts
frem til 28. marts 2018, hvilket svarede til benchmark.
For året frem til 28. marts 2018 er Balance C faldet 3,9%.

Investeringsstrategi
Efter aktiefaldet i begyndelsen af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
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aktier gennem februar og marts. Vi forventer fortsat, at
aktier vil give bedre afkast end obligationer og har
bibeholdt en overvægt i aktier på ca. 3%-point.
Overvægten i aktier er taget fra placeringerne i
obligationer. Kreditandelen er samlet set undervægtet.
På placeringen i stats- og realkreditobligationer har vi
undervægtet danske statsobligationer, og samlet set er
obligationsporteføljens renterisiko lavere end benchmark,
som følge af lavere varighed og mindre andel af
obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktiemarkederne har oplevet en måned med stor
turbulens som følge af eskalerende retorik omkring
handelskrig og protektionisme. På enkeltaktieniveau stjal
Facebook overskrifterne med svigtende datasikkerhed,
men de øvrige IT-aktier blev også ramt som følge af
udmeldinger
fra
Trump-administrationen
omkring
kommende regulering af IT-sektoren. Cykliske aktier har
outperformet traditionelt defensive aktier i årets første
kvartal, trods de faldende markeder.
Aktiemarkederne har generelt givet negative afkast i 1.
kvartal, og i marts alene fik porteføljen et negativt afkast
på -4%, hvilket dog var 0,2%-point bedre end
benchmark. De positive bidrag til porteføljens afkast kom
fra danske aktier og aktier fra Emerging Markets, mens
europæiske og amerikanske aktier har bidraget negativt
til porteføljens samlede afkast.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et positivt
afkast på 0,7%, da den 10-årige danske statsrente faldt
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15 bp i marts. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og har
dermed givet højere afkast (1,0%) end de danske
obligationer i marts. For året frem til 28. marts 2018 har
danske obligationer givet -0,1%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -0,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i marts.
Kreditspændet til statsobligationer steg lidt i marts,
hvilket er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er
fortsat positive for kreditobligationer, der normalt
performer godt i en økonomi som den nuværende, der
oplever vækst. År til dato er afkastet -1,0%, hvilket er
1,2%-point mere end benchmark. I marts var der
negative afkast på både investment grade, high yield og
Emerging Markets obligationer.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

77,8%

75,0%

2,8%

Kreditobligationer

9,9%

10,0%

-0,1%

Obligationer

11,2%

15,0%

-3,8%

Kontant

1,1%

0,0%

1,1%

række lande/regioner, hvilket resulterede i en
begyndende frygt for handelskrig. Alt dette resulterede i
større udsving i aktiekurserne. De større udsving i
aktiekurserne skyldes ikke en akut frygt for, at væksten
går i stå, men afspejler snarere at investorerne frygter, at
de negative nyheder får større effekt i takt med at
centralbankerne begynder at stramme op for likviditeten.
Begyndende tegn på at vækstaccelerationen er ved at
have toppet retfærdiggør at aktievolatiliteten stiger.
1. kvartal har på alle måder været volatil. Januar var den
bedste aktiemåned i lang tid, mens februar og marts
samlet set har budt på endnu større tab. Antallet af dage
med ændringer større end 1% er tiltaget efter en lang
periode karakteriseret ved meget små daglige udsving.
Totalt set sluttede kvartalet med fald på aktier og
kreditobligationer, mens stats- og realkreditobligationer
kom stort set uændret ud af kvartalet. USD fortsatte
udviklingen fra 2017 og endte kvartalet med et fald på
2,5%.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -1,6% i marts
frem til 28. marts 2018, hvilket var på niveau med
benchmark. For året frem til 28. marts 2018 er Balance
Akkumulerende faldet 2,3%.

Investeringsstrategi

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

Marts *

2018

Afdeling

-1,6%

-2,3%

Benchmark

-1,5%

-2,5%

0,0%

0,2%

Merafkast, %-point

*Kommentaren er med udgangspunkt i sidste bankdag,
som er 28. marts 2018. Udviklingen i aktiemarkedet fra
28. marts til ultimo marts 2018 var positiv, hvorfor
afdelingens afkast ligger godt 0,6%-point højere ultimo,
baseret på benchmark.
Årets første kvartal har været en begivenhedsrig affære.
Vi har oplevet en verdensøkonomi i stigende vækst, med
stigende beskæftigelse og begyndende frygt for inflation
til følge. Den amerikanske centralbank har fået ny chef
og har hævet styringsrenten fra 1,50% til 1,75%.
Ydermere kom Facebook i modvind, da det viste sig, at
selskabet har solgt brugerdata til et analyseinstitut, der er
under anklage for at have brugt oplysningerne til at
påvirke udfaldet af den amerikanske valgkamp, og sidst
men ikke mindst meddelte den amerikanske præsident,
at han vil sætte importtold på forskellige varer fra en
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Efter aktiefaldet i begyndelsen af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar og marts. Vi forventer fortsat, at
aktier vil give bedre afkast end obligationer og har
bibeholdt en overvægt i aktier. Overvægten i aktier er
taget fra placeringerne i obligationer. Kreditandelen har
en overvægt i sikre virksomhedsobligationer og en
undervægt i højrente virksomhedsobligationer samt
obligationer fra Emerging Markets. På placeringen i
stats- og realkreditobligationer har vi undervægtet
danske
statsobligationer,
og
samlet
set
er
obligationsporteføljens renterisiko lavere end benchmark,
som følge af lavere varighed og mindre andel af
obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktiemarkederne har oplevet en måned med stor
turbulens som følge af eskalerende retorik omkring
handelskrig og protektionisme. På enkeltaktieniveau stjal
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Facebook overskrifterne med svigtende datasikkerhed,
men de øvrige IT-aktier blev også ramt som følge af
udmeldinger
fra
Trump-administrationen
omkring
kommende regulering af IT-sektoren. Cykliske aktier har
outperformet traditionelt defensive aktier i årets første
kvartal, trods de faldende markeder.

Fordeling

Aktiemarkederne har generelt givet negative afkast i 1.
kvartal, og i marts alene fik porteføljen et negativt afkast
på -3,9%, hvilket dog var 0,3%-point bedre end
benchmark. De positive bidrag til porteføljens afkast kom
fra danske aktier og aktier fra Emerging Markets, mens
europæiske og amerikanske aktier har bidraget negativt
til porteføljens samlede afkast.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et positivt
afkast på 0,7%, da den 10-årige danske statsrente faldt
15 bp i marts. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og har
dermed givet højere afkast (1,0%) end de danske
obligationer i marts. For året frem til 28. marts 2018 har
danske obligationer givet -0,1%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -0,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i marts.
Kreditspændet til statsobligationer steg lidt i marts,
hvilket er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er
fortsat positive for kreditobligationer, der normalt
performer godt i en økonomi som den nuværende, der
oplever vækst. År til dato er afkastet -1,1%, hvilket er
1,1%-point mere end benchmark. I marts var der
negative afkast på både investment grade, high yield og
Emerging Markets obligationer. Valutaafdækningen af en
stor del af kreditporteføljen var positivt for afkastet, da
USD er faldet i år.
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Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

41,2%

40,0%

1,2%

Kreditobligationer

25,9%

27,0%

-1,1%

Obligationer

31,7%

33%

-1,3%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på 0,7% i
marts, hvilket var på niveau med benchmark.
Marts var præget af en eskalerende handelskrig, som
førte til en del usikkerhed på de risikable aktiver. Selvom
ECB signalerer en ende på den meget lempelige
pengepolitik, i første omgang ved nedtrapning af QE
programmet, faldt især de lange renter i kvartalets sidste
måned, så de nu er tilbage på niveau med årets start. De
korte renter i Eurolandene og Danmark bevæger sig
meget lidt. De konverterbare realkreditobligationer, som i
februar måned oplevede en pæn spændudvidelse,
performede i løbet af marts, og også her er markederne
tæt på at være tilbage til spændniveauerne ved årets
begyndelse. Det er fortsat den markante efterspørgsel fra
udenlandske investorer, der præger det danske
realkreditmarked.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 1,0% efter omkostninger i
marts, hvilket er på niveau med benchmark.
Som i februar var marts præget af høj volatilitet og
faldende aktiemarkeder. Tegn på kapacitetspres og
stigende inflation i USA kickstartede volatiliteten i
februar. Disse bekymringer har nu fået følgeskab af
tiltagende nervøsitet for, at en global handelskrig er
under opsejling. Sammen med de seneste marginalt
svagere økonomiske nøgletal pressede dette renterne
ned. Den 10-årige amerikanske statsrente faldt ca. 16 bp
til 2,74% i marts, hvilket giver en stigning på ca. 30 bp for
hele året.
Også i Eurozonen gav de svagere vækstindikatorer
anledning til faldende renter, hvor den 10-årige tyske
statsrente faldt ca. 18 bp. I Europa var månedens store
begivenhed valget i Italien. De populistiske partier, Five
Star Movement og Northern League, fik et overraskende
godt valg med en samlet stemmeandel på lige over 50%.
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De to partier udgør dog ikke nogen oplagt koalition,
hvorfor det fortsat er meget usikkert, hvordan den
endelige regering vil se ud. På trods af øget usikkerhed
har italienske statsobligationer overrasket de fleste og
klaret sig rigtig godt i løbet af marts med en
spændindsnævring til Tyskland på ca. 10 bp.
Afdelingen har ligget med en overvægt til Italien, hvilket
har bidraget positivt til relativ performance.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,4%, hvilket er på niveau
med benchmark efter omkostninger. Dermed har
foreningen ved udgangen af måneden opnået et
merafkast på 0,9% år til dato, hvilket primært skyldes
papirudvælgelsen i porteføljen.
Marts blev på mange måder en fortsættelse af februar
med forhøjet volatilitet i markederne, hvilket primært
kunne
tilskrives
isolerede
faktorer
udenfor
kreditobligationer. Uroen i aktiemarkedet var mest
centreret omkring teknologisektoren og muligheden for
en handelskrig mellem USA og primært Kina resulterede
i usikkerhed, som potentielt kan påvirke både Emerging
Markets, men også store selskaber med aktivitet i Kina.
Samlet blev kreditspændet udvidet med 16 bp, hvilket
dog i høj grad blev udlignet af faldende amerikanske
renter. I marts var det primært US High Yield, som
påvirkede afkastet negativt.
Investment Grade har generelt højere varighed, hvilket
var positivt for afkastet med faldende renter i løbet af
måneden. Til gengæld blev kreditkurven stejlere, hvilket
påvirkede
lange
obligationer
negativt.
Teknologisektorens virksomhedsobligationer klarede sig
ganske godt på trods af kursfald i selskabernes aktier.
Det var forsikringssektoren, som klarede sig dårligst,
hvilket bidrog positivt til performance, da porteføljen er
undervægtet i denne sektor. ECB fortsatte sine opkøb af
obligationer i euro og satte ny rekord i marts, hvor hele
60% af købene var nyudstedelser og kun 40% blev
opkøbt i markedet.
High Yield leverede et negativt afkast i marts. En
tiltagende handelskrig mellem USA og Kina, skuffende
globale nøgletal samt en mere hawkish tone end ventet
fra Fed sendte kreditspændet ud med 23bp. Olien steg
med knap 4% og er dermed tilbage i januars niveau.
Obligationer med den laveste kreditkvalitet klarede sig
dårligst, mens obligationer med den højeste kvalitet,
klarede sig bedst, hvilket kan tilskrives den mere
defensive investor-positionering. Sektormæssigt klarede
Finans og Transport sig bedst, mens Energi klarede sig
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dårligst. Den stigende markedsvolatilitet lægger fortsat
en dæmper på nyudstedelser, som kun var halvdelen af
normalen for marts, som ellers historisk er en af årets
travleste måneder. Den begrænsede nettoudstedelse er
en vigtig understøttende faktor for kreditspændet, ikke
mindst i lyset af de fortsat store outflows fra aktivklassen.
Overordnet set er de fundamentale faktorer for
aktivklassen stadig intakte.
Den økonomiske udvikling i Emerging Markets oplever
fortsat en bedring fra den stigende globale efterspørgsel,
hvorfor det samlede billede ikke har ændret sig.
Interessen for aktivklassen er dog mere behersket,
hvilket kan aflæses i relativt begrænsede nyinvesteringer
i aktivklassen de seneste to måneder. Modsat US High
Yield har Emerging Markets obligationer fortsat betydelig
nettoudstedelse, som skal absorberes af markedet,
hvilket gav udfordringer i marts. Flere nye udstedelser
havde det svært i eftermarkedet til trods for fornuftige
priser ved udstedelsen. Marts fortsatte trenden fra
februar, hvor især flere afrikanske lande udstedte
obligationer med rekordlang løbetid for de enkelte lande,
hvilket generelt er positivt, da det mindsker deres
refinansieringsrisiko. Porteføljen investerede derfor i en
række af disse udstedere i måneden på grund af den
interessante prissætning.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen gav et afkast på -1,6%, mod et afkast for
benchmark på -0,7%.
Marts var en hård måned for de cykliske aktier med fald
på -7% til -9% for Maersk, FLS, NKT og Nilfisk.
Maersk blev trukket ned af frygt for handelskrig, der
potentielt kan ramme volumen såvel som rater for
containerforretningen. Det hjalp heller ikke på sentiment,
at CFO Jakob Stausholm 20. marts sagde op med
fratrædelse allerede ved udgangen af marts.
Relativt til markedet trak særligt overvægten i NKT samt
undervægtene i Lundbeck og Ambu ned. Største positive
bidragsyder var porteføljens undervægt i Maersk.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen Globale Aktier gav et afkast på
-4,1% i marts, hvilket er 0,1%-point bedre end dets
benchmark, MSCI World. År til dato er afkastet -4,7%,
hvilket er 0,2%-point bedre end benchmark.
Aktiemarkederne var fortsat præget af væsentlig
volatilitet i marts, ansporet af blandt andet USA´s
pålæggelse af told på en række produkter, og den deraf
NYHEDSBREV | NR. 4 – APRIL 2018

afledte handelskrigsretorik samt af Facebook dataskandalen. Hvor porteføljens defensive eksponeringer i
stabile europæiske forbrugsselskaber tidligere har trukket
afkastet ned, bidrog de positivt i marts, og opvejede
modgangen fra teknologiaktierne. År til dato er det dog
fortsat amerikanske teknologiaktier som MasterCard,
Amazon og Cognizant, der har bidraget mest positivt til
afkastet.

PFA Invest Europa Value Aktier

Det britiske forbrugsselskab Reckitt (håndkøbsmedicin
og andre velværdsprodukter) annoncerede, at det ikke
længere havde interesse i at overtage Pfizers division
indenfor håndkøbsmedicin, grundet et alt for højt
indikeret prisskilt. Dette tog aktiemarkedet meget pænt
imod og handlede aktien op, og fokus kan nu flyttes mod
den gradvise forbedring i driften, som vi forventer, vil ske
henover året.

I et sådant miljø søger investorerne mod meget sikre
aktier. Det skete netop i marts, hvor den bedste
investeringsstil var selskaber præget af stabilitet. Disse
aktier faldt med beskedne -0,2%. Investeringsstilen med
det laveste afkast var Value med -2,5%.

Det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Centene,
som porteføljen gradvist har øget sin eksponering til, tog
ligeledes et pænt kurshop i marts, da selskabets
overtagelse af den regionale New York baserede
konkurrent Fidelius rykkede nærmere. Selskabet er
specialiseret
inden
for
sundhedsforsikringer
til
lavindkomstgrupperne i USA, der i høj grad får
forsikringerne betalt af det offentlige. Centene tilbyder en
integreret service uden mange valgmuligheder, der er
billig for det offentlige, men også indtjeningsmarginen er
lav. Med presset på de amerikanske sundhedsudgifter,
ser vi, at interessen for Centenes integrerede og
omkostningseffektive sundhedsløsninger er stigende,
hvilket på sigt vil give Centene gode muligheder for at
løfte sine marginer gradvist.
CVS Caremark, der i november sidste år annoncerede at
de vil købe sundhedsforsikringsselskabet Aetna, for
dermed at danne en integreret udbyder af
sundhedsløsninger til det amerikanske marked, har
gennem marts bidraget negativt til afkastet. Faldet i
aktiekursen skyldes dog ikke nye specifikke nyheder,
men at to øvrige store fusioner i den amerikanske
sundhedssektor er blevet annonceret, og at det meget
sandsynligt vil udskyde en godkendelse af købet til
potentielt ind i begyndelsen af 2019. Vores tidshorisont
rækker dog minimum to - tre år ud, og på disse
kursniveauer ser vi et stort kurspotentiale i CVS, efter en
godkendelse af købet og etableringen af en integreret og
effektiv sundhedsaktør.
I marts er de største positive bidrag kommet fra
ConocoPhilips, Reckitt og Centene, mens de største
negative bidrag har været fra Synchrony, CVS og
Norwegian Cruise Line.

SIDE 13 | PFA INVEST |

Afdelingen gav et afkast på -2,7% i marts, hvilket var
0,8%-point mindre end benchmark.
Marts var præget af hård retorik mellem Kina og USA på
handelsområdet. Den barske tone smittede af på de
finansielle markeder i form af større udsving og en
faldende trend på markederne.

For årets første tre måneder er aktier med høj kvalitet –
dvs. høj stabil indtjening – fortsat den dårligste
investeringsstil med et fald på -5,2%, mens det bedste
sted at placere sine penge har været i små selskaber. En
af årsagerne skal findes i den svage dollar. Det rammer
typisk store selskaber hårdere, da deres eksportandel er
større.
De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
Moncler (luksusgoder), Marine Harvest (fødevarer) samt
Renault (biler). De negative bidrag er kommet fra Tate &
Lyle (ingredienser), Shire (sundhed) samt Bpost
(logistik).

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I marts gav afdelingen et afkast på -1,5% mod et afkast
for benchmark på -1,9%, målt ved afkastet på MSCI
Europa (DKK), og for hele året et afkast på -5,4%
sammenlignet med et benchmarkafkast på -4,2%.
På porteføljeniveau var det Finans og Stabilt forbrug, der
bidrog mest positivt til den relative performance på
sektorniveau og i begge tilfældet drevet af
aktieudvælgelse.
Blandt
finansaktierne
var
det
porteføljens overvægt af defensive retail-banker primært i
Skandinavien samt en undervægt af investeringsbanker,
der klarede sig dårligere end markedet, som bidrog
positivt til afkastet. Porteføljens position i det engelske
livsforsikringsselskab Prudential steg, efter at selskabet
offentliggjorde et frasalg af dele af den engelske
forretning, der af markedet har været anset for at øge
selskabets risiko.
Efter en hård start på året var der generelt god
performance på porteføljens aktier indenfor Stabilt
Forbrug, hvor især Unilever og Ahold bidrog positivt til
afkastet. Hollandske Ahold har, efter en hård periode
sidste år i kølvandet på Amazons indtog på det
amerikanske food retail marked, indhentet en stor del af
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det tabte og leveret fornuftige regnskaber. Der var
generelt en rotation ind i de mere defensive sektorer i
marts måned, i takt med at korrektionen fra februar
fortsatte.
De største negative bidrag kom på sektorniveau fra
porteføljens
positioner
i
Cyklisk
Forbrug
og
Forsyningsselskaber.
Indenfor
Forsyningsselskaber
skyldes det negative bidrag primært porteføljens
manglende eksponeringer til de tyske selskaber RWE og
E.on, der offentliggjorde en asset swap, hvor begge
selskaber ender med en renere forretningsstruktur og
blev belønnet af markedet med kursstigninger.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav et afkast på -1,8% i
marts, hvilket var 1,4%-point bedre end markedet. For
året har afdelingen leveret et afkast på -3,5% mod -3,0%
for markedet. Afdelingens afkast for 1. kvartal er på
niveau med MSCI USA Minimum Volatility indekset og
andre lignende indeks med tilsvarende risikoprofil som
afdelingen.
Marts var præget af høj volatilitet og faldende kurser på
de globale aktiemarkeder. Dette var i skarp kontrast til de
stabilt stigende aktiekurser, som kendetegnede 2017 og
starten af 2018, hvor der blot var ti dage med
kursbevægelser på over 1%. Siden 1. februar har der
været hele 23 dage med den slags markante
bevægelser. Listen af bekymringer er da også blevet
længere, og tegn på kapacitetspres og stigende inflation i
USA kickstartede volatiliteten i februar. Det har nu fået
følgeskab af tiltagende bekymring for, at en global
handelskrig er under opsejling. Samtidig er der en
tiltagende politisk interesse for at stramme reguleringen

SIDE 14 | PFA INVEST |

og beskatningen af de store IT-selskaber, som har
bidraget betydeligt til kursrekorderne på aktiemarkedet
det seneste år. Hertil kommer mere blandede signaler fra
de globale vækstindikatorer, som giver ridser i lakken på
billedet
af
et
accelererende
globalt
opsving.
Bekymringerne har primært påvirket aktiemarkedet,
hvorimod obligationsmarkedet har været mere immunt.
I USA er optimismen stadig høj blandt forbrugere,
virksomheder og på boligmarkedet. Det ses i
tillidsindikatorerne, som dog bøjede lidt af i marts, men
fortsat ligger højt i forhold til historiske niveauer. For
forbrugerne er udviklingen på arbejdsmarkedet vigtigere
end udsvingene på aktiemarkedet, og de seneste tal for
beskæftigelsen viser en accelererende jobskabelse i
årets første tre måneder i forhold til 2017. Samtidig har
nye tal for løn- og prisudvikling indtil videre demonteret
frygten for accelererende inflation, som var en væsentlig
katalysator for aktiekursfaldene i februar, og de bekræfter
nu snarere prognoserne om gradvist stigende inflation.
Dette har også bidraget til lidt lavere amerikanske renter i
marts.
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 klare sig lidt dårligere end
markedet, når det går godt i økonomien, mens den
omvendt vil klare sig bedre, når der er modvind i
økonomien og på markederne, som det var tilfældet i
marts.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Estee Lauder, NextEra
og Progressive, mens Intel, CVS Caremark og 3M var de
største negative bidragsydere.
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DISCLAIMER
Dette materiale er udarbejdet af PFA alene til orientering. PFA kan have positioner og handle i finansielle
instrumenter, der er omtalt i materialet. Indholdet i denne præsentation er ikke et tilbud om eller en opfordring
til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller foretage omlægninger eller lignende. Præsentationen
erstatter ikke kundens eget skøn over, hvilke dispositioner, der skal foretages. Efter PFA’s opfattelse er
præsentationens informationer korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for dens fuldkommenhed
eller nøjagtighed. PFA påtager sig intet ansvar for dispositioner som måtte foretages på baggrund af
præsentationen. Det historiske afkast er ikke en pålidelig indikator på fremtidige afkast. Alle rettigheder til den
viste information tilhører PFA og enhver videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående
tilladelse.
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