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Markedskommentar
Fortsat urolige markeder
Finansmarkederne har de seneste to måneder været
præget af forhøjet usikkerhed om fremtiden, hvilket har
ført til store fluktuationer blandt aktier og obligationer.
Globale aktier sluttede november i et lille plus, efter at
have testet bundniveauerne fra oktober, mens lange
renter er faldet henover måneden. Udviklingen afspejler
bl.a., at olieprisen er faldet 30% siden starten af oktober,
og at flere vækstindikatorer viser tegn på aftagende
vækst. Hertil kommer politiske risici, som stadig er
forhøjede specielt i Europa (Brexit og Italien), og
amerikanernes fortsatte fokus på international samhandel.

Amerikanske og Emerging Market aktier løber fra
europæiske
Aktiekurserne rettede sig i slutningen af november efter
en volatil måned, hvor kursen på MSCI’s globale
aktieindeks var tæt på årets bund fra oktober. Da globale
aktier bundede, var de faldet 14% fra toppen i januar, men
faldet er i starten af december blevet reduceret til 10%
efter, at amerikanske og Emerging Market aktier har fået
lidt medvind fra faldende renter og et positivt udfald af
G20-topmødet. Europæiske aktier er stadig tynget af
faldende vækstmomentum og politisk uro. Nedturen på
aktiemarkedet de seneste to måneder afspejler stigende
bekymring om vækstudsigterne for den globale økonomi,
som de seneste måneder har tabt momentum. Det har
ført
til
en
nedjustering
i
forventningerne
til
virksomhedernes indtjening og pres på aktiekurserne.
Tidligere perioder med global vækstafmatning har ført til
aktiekursfald på gennemsnitligt 20%, afhængigt af hvor
alvorlige de var. Sidst vi så dette var i 2015-16. Aktuelt
tyder nøgletallene ikke på, at opbremsningen bliver helt
så dramatisk, men der er forhøjet fokus på de indkomne
nøgletal. Samtidig er det værd at bemærke, at siden
1950’erne har alle de store nedture på aktiemarkederne
har været forbundet med en amerikansk recession, hvilket
ingen af vores fremadrettede indikatorer aktuelt
signalerer.

Faldende renter giver en hånd til aktier
Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation er faldet
over 15 basispunkter til lige under 3%, mens tilsvarende
tyske renter er faldet knap 10 basispunkter til 0,3%.
Udviklingen
følger
en
væsentlig
drejning
i
kommunikationen fra den amerikanske centralbank, hvor
chefen Jerome Powell har givet udtryk for, at renten er
tættere end tidligere antaget på et neutralt niveau, som
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hverken stimulerer eller bremser væksten. Det tyder på, at
Fed snart er klar til at slå autopiloten fra efter at have
hævet renten hvert kvartal det sidste år, og fremover
navigere mere varsomt på baggrund af de indkomne
nøgletal. Et væsentligt bidrag til de blødere toner fra Fed
er givetvis faldet i olieprisen, som reducerer
inflationspresset, og den mere svage udvikling i den
globale
økonomi,
som
smitter
af
på
USA.
Kommunikationen peger dog stadig på en renteforhøjelse
til 2,5% i december og vi forventer yderligere 2-3
renteforhøjelser i 2019. For kreditobligationer har faldende
oliepris og vækstmomentum ført til lavere kurser i
Investment
Grade
og
High
Yield
markedet.

Europa taber momentum
Det er specielt Europa, som taber vækstmomentum.
Vækstindikatorer,
som
fx
PMI-indekset
blandt
fremstillingsvirksomheder, signalerer stadig vækst på
omkring 1-1,5% på årsbasis, men faldet siden slutningen
af 2017, hvor indekset toppede, er det største siden
gældskrisen i 2012. Fremadrettet ser den indenlandske
efterspørgsel stadig robust ud, drevet af stigende
beskæftigelse og reallønsfremgang, men bidraget fra
eksportmarkederne trækker ned. Europa er dog i højere
grad end andre regioner ramt af politiske risici. Det øger
usikkerheden og dæmper investeringer.

Brexit langt fra mål
Det lykkedes Theresa May at komme til enighed med EU
om en Brexitaftale, men den største hurdle ligger stadig
foran hende i form af at samle opbakning i et splittet
britisk
parlament.
Storbritannien
er
Eurozonens
næststørste eksportmarked og er tæt integreret i
regionens produktionskæder, så et brud med EU uden en
aftale kan få betydelige negative konsekvenser for alle
parter. I Italien er underskuddet på næste års budget i
strid med EU-reglerne og de seneste nøgletal viser en
opbremsning i væksten, hvilket er i skarp kontrast til den
acceleration, som regeringen i Rom har lagt til grund for
budgettets holdbarhed. Tegn på at italienerne er ved at
imødekomme nogle af Kommissionens krav har ført til lidt
lavere italienske renter i november, men der er stadig en
betydelig risiko for, at renterne igen stiger, hvis markedet
bliver mere skeptiske mht. gældens holdbarhed. Endelig
tynges den tungtvejende autosektor af en potentiel trussel
fra USA om at indføre afgifter på eksporten af biler til
USA, hvis ikke der kommer fremdrift i de igangværende
forhandlinger.
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USA vokser robust

Positivt udfald af G20 mødet

I USA vokser økonomien stadig i et robust tempo, båret af
stærkt privatforbrug, fremgang på arbejdsmarkedet og
tillid til fremtiden. USA mærker dog afmatningen i global
vækst i form af svagere eksportordrer og en styrket dollar,
som
dæmper
konkurrenceevnen
og
reducerer
virksomhedernes indtjening fra oversøiske markeder. Ved
midtvejsvalget
vandt
Demokraterne
flertallet
i
Repræsentanternes
Hus,
mens
Senatet
forblev
republikansk. Med en splittet Kongres ventes der ikke at
ske de store ændringer i finanspolitikken fremadrettet.
Væksten ventes at aftage til et mere moderat tempo i
2019.

Ved G20 mødet i slutningen af november havde Trump og
Kinas præsident Xi en konstruktiv dialog, som ventes at
blive fulgt op af nye forhandlinger om samhandel henover
de kommende måneder. Det udmøntede sig også i, at en
potentiel forhøjelse af afgifterne på importen af kinesiske
varer udskydes med tre måneder, så de nu først ventes
implementeret primo april, hvis forhandlingerne ikke viser
fremdrift. Den mere forsonende dialog blev modtaget
positivt i markedet, men det ser stadig ud til at parterne
står langt fra hinanden mht. en mere konkret
handelsaftale. Samtidig er der tegn på, at den kinesiske
økonomi befinder sig i en periode med mere moderat
vækst i forhold til tidligere, bl.a. tynget af tidligere
opstramninger i adgangen til finansiering, mens effekterne
fra skattelettelser og udsagn om øgede offentlige
investeringer endnu ikke kan ses i nøgletallene.
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Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
November

2018

2017

2016

2015

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,2%

-0,7%

0,7%

-

-

-0,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

0,4%

-0,5%

3,7%

5,2%

7,1%

30,6%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

0,7%

-0,7%

0,7%

-

-

0,0%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

1,0%

0,2%

6,6%

5,4%

10,3%

62,7%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

1,7%

0,9%

7,4%

4,9%

-0,9%

12,7%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,2%

0,3%

1,0%

1,4%

-

2,8%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-0,9%

-3,7%

5,9%

8,1%

7,8%

40,0%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,5%

-1,6%

-0,1%

-3,0%

-

-4,6%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

1,9%

4,1%

8,9%

5,4%

17,7%

109,8%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

0,5%

-5,8%

14,5%

4,0%

36,4%

148,0%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

1,6%

-3,1%

8,8%

-0,6%

11,4%

51,4%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-2,1%

-10,6%

11,2%

3,0%

14,1%

15,9%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

3,2%

16,5%

3,0%

5,9%

-

27,1%

21-10-2016

PFA Invest afdelinger

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under
www.pfainvest.dk/afdelinger.html.
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Afkastkommentarer
PFA Invest Balance AA
Performance

November

2018

Afdeling

0,2%

-0,7%

Benchmark

0,1%

-0,6%

Merafkast, %-point

0,1%

-0,2%

risikofyldte aktiver. Givet at vi er sencyklisk og langt
henne i opsvinget, mener vi, at risikoen i porteføljen skal
holdes lidt nede, med mindre vi ser opjusteringer på
nøgletalsfronten igen. Kreditobligationer og danske
obligationer er undervægtet, mod en overvægt i
ejendomme på 8%.

Aktier
November blev endnu en måned med store udsving på
aktiemarkederne og positive afkast på stats- og
realkreditobligationerne.
Op til
det
amerikanske
midtvejsvalg, der blev afholdt den 6. november, steg
aktiemarkedet med 3%, for efter valget at falde med 5%.
Fra 23. november til ultimo steg aktiemarkedet igen og
ved udgangen af november er det globale aktiemarked
steget 1,2% i november og 5,0% for hele 2018. De store
udsving er et resultat af, at der på den ene side blev
annonceret svagere nøgletal, hvilket trykkede markedet.
På den anden side var der optimisme at spore i sidste del
af november, da det blev annonceret, at Trump skulle
møde Kinas præsident Xi ved G20-topmødet, hvilket
aktiemarkederne reagerede positivt på. Over weekenden
primo december kom der en aftale på plads mellem de to
parter, der i det mindste udskyder problemerne tre
måneder, hvilket blev taget positivt op.
Midtvejsvalget sluttede med et republikansk nederlag, dog
på en sådan måde at begge parter kunne hævde, at de
var kommet godt ud af valget.

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.
Aktieporteføljen gav et afkast på 2,0% i november, hvilket
er 0,8% mere end benchmark. Amerikanske aktier gav
1,9% målt på benchmarkniveau, Europa faldt -0,8%,
danske aktier steg 1,2% og Emerging Market aktier gav
4,2% målt på benchmarkniveau. Prisen på aktier målt i
forhold til indtjeningen er specielt faldet i USA i de sidste
par måneder.
På den positive side bidrog allokering til Emerging
Markets aktier, samt de mere stabile aktier i form af PFA
Invest USA Stabile aktier. Hertil kommer aktieudvælgelse
på de globale aktier. Danske aktier trak ned sammen med
valueaktierne.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

Porteføljens afkast er år til dato -0,7%.
Obligationer
Investeringsstrategi
Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. I november var Jerome Powell (chefen
for FED) ude at sige, at der er behov for færre
renteforhøjelser for at neutralisere pengepolitikken. Det
betyder, at med mindre vækst og inflation accelererer
herfra, så vil FED kunne nøjes med færre
renteforhøjelser, hvilket aktiemarkedet tog positivt. Vi ser
fortsat ikke en recession på den korte bane, og derfor
holder vi fortsat fast i, at man fortsat skal have aktier i
porteføljen.
I november har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko i
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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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,2% i november, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
basispunkter. År til dato har danske obligationer givet et
afkast på 0,5%, mens udenlandske statsobligationer har
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givet -1,6%. Stats- og
undervægtet med ca. 5,5%.

realkreditobligationer

er

Kreditobligationer gav et afkast på -0,9% i november, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for anden måned i træk. Indtil nu har vi været
positive på kreditobligationer, men den seneste tids
udvikling har vist at det var forkert. År til dato er afkastet 2,6%, hvilket er markant bedre end markedsafkastet for
kreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet med
3,4%.

I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2,8%.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

10,2%

10,0%

0,2%

Kreditobligationer

26,6%

30,0%

-3,4%

Obligationer

54,4%

60,0%

-5,6%

Ejendomme

7,5%

0,0%

7,5%

Kontant

1,3%

0,0%

1,3%

PFA Invest Balance A
Performance

Midtvejsvalget sluttede med et republikansk nederlag, dog
på en sådan måde at begge parter kunne hævde, at de
var kommet godt ud af valget.
Porteføljens afkast er år til dato -0,5%.

Investeringsstrategi

Ejendomme

Fordeling

møde Kinas præsident Xi ved G20-topmødet, hvilket
aktiemarkederne reagerede positivt på. Over weekenden
primo december kom der en aftale på plads mellem de to
parter, der i det mindste udskyder problemerne tre
måneder, hvilket blev taget positivt op.

November

2018

Afdeling

0,4%

-0,5%

Benchmark

0,2%

-0,2%

Merafkast, %-point

0,2%

-0,3%

Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. I november var Jerome Powell (chefen
for FED) ude at sige, at der er behov for færre
renteforhøjelser for at neutralisere pengepolitikken. Det
betyder, at med mindre vækst og inflation accelererer
herfra, så vil FED kunne nøjes med færre
renteforhøjelser, hvilket aktiemarkedet tog positivt. Vi ser
fortsat ikke en recession på den korte bane, og derfor
holder vi fortsat fast i, at man fortsat skal have aktier i
porteføljen.
I november har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko i
risikofyldte aktiver. Givet at vi er sencyklisk og langt
henne i opsvinget, mener vi, at risikoen i porteføljen skal
holdes lidt nede, med mindre vi ser opjusteringer på
nøgletalsfronten igen. Kreditobligationer og danske
obligationer er undervægtet, mod en overvægt i
ejendomme på 8%.

Aktier

November blev endnu en måned med store udsving på
aktiemarkederne og positive afkast på stats- og
realkreditobligationerne.
Op til
det
amerikanske
midtvejsvalg, der blev afholdt den 6. november, steg
aktiemarkedet med 3%, for efter valget at falde med 5%.
Fra 23. november til ultimo steg aktiemarkedet igen og
ved udgangen af november er det globale aktiemarked
steget 1,2% i november og 5,0% for hele 2018. De store
udsving er et resultat af, at der på den ene side blev
annonceret svagere nøgletal, hvilket trykkede markedet.
På den anden side var der optimisme at spore i sidste del
af november, da det blev annonceret, at Trump skulle
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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.
Aktieporteføljen gav et afkast på 1,9% i november, hvilket
er 0,7% mere end benchmark. Amerikanske aktier gav
1,9% målt på benchmarkniveau, Europa faldt -0,8%,
danske aktier steg 1,2% og Emerging Market aktier gav
4,2% målt på benchmarkniveau. Prisen på aktier målt i
forhold til indtjeningen er specielt faldet i USA i de sidste
par måneder.
På den positive side bidrog allokering til Emerging
Markets aktier, samt de mere stabile aktier i form af PFA
Invest USA Stabile aktier og PFA Invest Europa Højt
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Udbytte aktier. Hertil kommer aktieudvælgelse på de
globale aktier. Danske aktier trak ned sammen med
valueaktierne.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

Ejendomme

8,0%

0,0%

8,0%

Kontant

1,1%

0,0%

1,1%

PFA Invest Balance B
Performance

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,2% i november, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
basispunkter. År til dato har danske obligationer givet et
afkast på 0,5%, mens udenlandske statsobligationer har
givet -1,6%. Stats- og realkreditobligationer er
undervægtet med ca. 6%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,8% i november, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for anden måned i træk. Indtil nu har vi været
positive på kreditobligationer, men den seneste tids
udvikling har vist at det var forkert. År til dato er afkastet 2,1%, hvilket er markant bedre end markedsafkastet for
kreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet med
2,5%.

November

2018

Afdeling

1,0%

0,2%

Benchmark

0,6%

2,0%

Merafkast, %-point

0,4%

-1,7%

November blev endnu en måned med store udsving på
aktiemarkederne og positive afkast på stats- og
realkreditobligationerne.
Op til
det
amerikanske
midtvejsvalg, der blev afholdt den 6. november, steg
aktiemarkedet med 3%, for efter valget at falde med 5%.
Fra 23. november til ultimo steg aktiemarkedet igen og
ved udgangen af november er det globale aktiemarked
steget 1,2% i november og 5,0% for hele 2018. De store
udsving er et resultat af, at der på den ene side blev
annonceret svagere nøgletal, hvilket trykkede markedet.
På den anden side var der optimisme at spore i sidste del
af november, da det blev annonceret, at Trump skulle
møde Kinas præsident Xi ved G20-topmødet, hvilket
aktiemarkederne reagerede positivt på. Over weekenden
primo december kom der en aftale på plads mellem de to
parter, der i det mindste udskyder problemerne tre
måneder, hvilket blev taget positivt op.
Midtvejsvalget sluttede med et republikansk nederlag, dog
på en sådan måde at begge parter kunne hævde, at de
var kommet godt ud af valget.
Porteføljens afkast er år til dato 0,2%.

Ejendomme

Investeringsstrategi

I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2,8%.

Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. I november var Jerome Powell (chefen
for FED) ude at sige, at der er behov for færre
renteforhøjelser for at neutralisere pengepolitikken. Det
betyder, at med mindre vækst og inflation accelererer
herfra, så vil FED kunne nøjes med færre
renteforhøjelser, hvilket aktiemarkedet tog positivt. Vi ser
fortsat ikke en recession på den korte bane, og derfor
holder vi fortsat fast i, at man fortsat skal have aktier i
porteføljen.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

24,6%

25,0%

-0,4%

Kreditobligationer

32,5%

35,0%

-2,5%

Obligationer

33,8%

40,0%

-6,2%
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I november har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko i
risikofyldte aktiver. Givet at vi er sencyklisk og langt
henne i opsvinget, mener vi, at risikoen i porteføljen skal
holdes lidt nede, med mindre vi ser opjusteringer på
nøgletalsfronten igen. Kreditobligationer og danske
obligationer er undervægtet, mod en overvægt i
ejendomme på 8%.

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.
Aktieporteføljen gav et afkast på 1,9% i november, hvilket
er 0,7% mere end benchmark. Amerikanske aktier gav
1,9% målt på benchmarkniveau, Europa faldt -0,8%,
danske aktier steg 1,2% og Emerging Market aktier gav
4,2% målt på benchmarkniveau. Prisen på aktier målt i
forhold til indtjeningen er specielt faldet i USA i de sidste
par måneder.
På den positive side bidrog allokering til Emerging
Markets aktier, samt de mere stabile aktier i form af PFA
Invest USA Stabile aktier og PFA Invest Europa Højt
Udbytte aktier. Hertil kommer aktieudvælgelse på de
globale aktier. Danske aktier trak ned sammen med
valueaktierne.

afkast på 0,4%, mens udenlandske statsobligationer har
givet -1,6%. Stats- og realkreditobligationer er
undervægtet med ca. 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,9% i november, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for anden måned i træk. Indtil nu har vi været
positive på kreditobligationer, men den seneste tids
udvikling har vist at det var forkert. År til dato er afkastet 3,5%, hvilket er markant bedre end markedsafkastet for
kreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet med
2,7%.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2,8%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

53,2%

55,0%

-1,8%

Kreditobligationer

17,3%

20,0%

-2,7%

Obligationer

20,9%

25,0%

-4,1%

Ejendomme

7,4%

0,0%

7,4%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

PFA Invest Balance C
Obligationer
Performance

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,2% i november, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
basispunkter. År til dato har danske obligationer givet et
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November

2018

Afdeling

1,7%

0,9%

Benchmark

0,9%

3,4%

Merafkast, %-point

0,8%

-2,5%

November blev endnu en måned med store udsving på
aktiemarkederne og positive afkast på stats- og
realkreditobligationerne.
Op til
det
amerikanske
midtvejsvalg, der blev afholdt den 6. november, steg
aktiemarkedet med 3%, for efter valget at falde med 5%.
Fra 23. november til ultimo steg aktiemarkedet igen og
ved udgangen af november er det globale aktiemarked
steget 1,2% i november og 5,0% for hele 2018. De store
udsving er et resultat af, at der på den ene side blev
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annonceret svagere nøgletal, hvilket trykkede markedet.
På den anden side var der optimisme at spore i sidste del
af november, da det blev annonceret, at Trump skulle
møde Kinas præsident Xi ved G20-topmødet, hvilket
aktiemarkederne reagerede positivt på. Over weekenden
primo december kom der en aftale på plads mellem de to
parter, der i det mindste udskyder problemerne tre
måneder, hvilket blev taget positivt op.
Midtvejsvalget sluttede med et republikansk nederlag, dog
på en sådan måde at begge parter kunne hævde, at de
var kommet godt ud af valget.

På den positive side bidrog allokering til Emerging
Markets aktier, samt de mere stabile aktier i form af PFA
Invest USA Stabile aktier og PFA Invest Europa Højt
Udbytte aktier. Hertil kommer aktieudvælgelse på de
globale aktier. Danske aktier trak ned sammen med
valueaktierne.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

Obligationer

Porteføljens afkast er år til dato 0,9%.

Investeringsstrategi
Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. I november var Jerome Powell (chefen
for FED) ude at sige, at der er behov for færre
renteforhøjelser for at neutralisere pengepolitikken. Det
betyder, at med mindre vækst og inflation accelererer
herfra, så vil FED kunne nøjes med færre
renteforhøjelser, hvilket aktiemarkedet tog positivt. Vi ser
fortsat ikke en recession på den korte bane, og derfor
holder vi fortsat fast i, at man fortsat skal have aktier i
porteføljen.
I november har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko i
risikofyldte aktiver. Givet at vi er sencyklisk og langt
henne i opsvinget, mener vi, at risikoen i porteføljen skal
holdes lidt nede, med mindre vi ser opjusteringer på
nøgletalsfronten igen. Kreditobligationer og danske
obligationer er undervægtet, mod en overvægt i
ejendomme på 8%.

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,2% i november, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
basispunkter. År til dato har danske obligationer givet et
afkast på 0,3%, mens udenlandske statsobligationer har
givet -1,6%. Stats- og realkreditobligationer er
undervægtet med ca. 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,8% i november, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for anden måned i træk. Indtil nu har vi været
positive på kreditobligationer, men den seneste tids
udvikling har vist at det var forkert. År til dato er afkastet 3,5%, hvilket er markant bedre end markedsafkastet for
kreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet med
2,7%.

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.
Aktieporteføljen gav et afkast på 2,2% i november, hvilket
er 0,9% mere end benchmark. Amerikanske aktier gav
1,9% målt på benchmarkniveau, Europa faldt -0,8%,
danske aktier steg 1,2% og Emerging Market aktier gav
4,2% målt på benchmarkniveau. Prisen på aktier målt i
forhold til indtjeningen er specielt faldet i USA i de sidste
par måneder.
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Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2,8%.
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Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

72,9%

75,0%

-2,1%

Kreditobligationer

7,3%

10,0%

-2,7%

Obligationer

11,1%

15,0%

3,9%

Ejendomme

7,8%

0,0%

7,8%

Kontant

0,9%

0,0%

0,9%

renteforhøjelser for at neutralisere pengepolitikken. Det
betyder, at med mindre vækst og inflation accelererer
herfra, så vil FED kunne nøjes med færre
renteforhøjelser, hvilket aktiemarkedet tog positivt. Vi ser
fortsat ikke en recession på den korte bane, og derfor
holder vi fortsat fast i, at man fortsat skal have aktier i
porteføljen.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

November

2018

Afdeling

0,7%

-0,7%

Benchmark

0,4%

0,9%

Merafkast, %-point

0,3%

-1,6%

November blev endnu en måned med store udsving på
aktiemarkederne og positive afkast på stats- og
realkreditobligationerne.
Op til
det
amerikanske
midtvejsvalg, der blev afholdt den 6. november, steg
aktiemarkedet med 3%, for efter valget at falde med 5%.
Fra 23. november til ultimo steg aktiemarkedet igen og
ved udgangen af november er det globale aktiemarked
steget 1,2% i november og 5,0% for hele 2018. De store
udsving er et resultat af, at der på den ene side blev
annonceret svagere nøgletal, hvilket trykkede markedet.
På den anden side var der optimisme at spore i sidste del
af november, da det blev annonceret, at Trump skulle
møde Kinas præsident Xi ved G20-topmødet, hvilket
aktiemarkederne reagerede positivt på. Over weekenden
primo december kom der en aftale på plads mellem de to
parter, der i det mindste udskyder problemerne tre
måneder, hvilket blev taget positivt op.
Midtvejsvalget sluttede med et republikansk nederlag, dog
på en sådan måde at begge parter kunne hævde, at de
var kommet godt ud af valget.
Porteføljens afkast er år til dato -0,7%.

Investeringsstrategi
Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. I november var Jerome Powell (chefen
for FED) ude at sige, at der er behov for færre
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I november har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko i
risikofyldte aktiver. Givet at vi er sencyklisk og langt
henne i opsvinget, mener vi, at risikoen i porteføljen skal
holdes lidt nede, med mindre vi ser opjusteringer på
nøgletalsfronten igen. Kreditobligationer og danske
obligationer er undervægtet, mod en overvægt i
ejendomme på 8%.

Aktier
Aktieporteføljen gav et afkast på 1,8% i november, hvilket
er 0,6% mere end benchmark. Amerikanske aktier gav
1,9% målt på benchmarkniveau, Europa faldt -0,8%,
danske aktier steg 1,2% og Emerging Market aktier gav
4,2% målt på benchmarkniveau. Prisen på aktier målt i
forhold til indtjeningen er specielt faldet i USA i de sidste
par måneder.
På den positive side bidrog allokering til Emerging
Markets aktier, samt aktieudvælgelse på de globale aktier.
Danske aktier trak ned sammen med valueaktierne.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,2% i november, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
basispunkter. År til dato har danske obligationer givet et
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afkast på 0,3%, mens udenlandske statsobligationer har
givet -1,6%. Stats- og realkreditobligationer er
undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,9% i november, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for anden måned i træk. Indtil nu har vi været
positive på kreditobligationer, men den seneste tids
udvikling har vist at det var forkert. År til dato er afkastet 3%, hvilket er markant bedre end markedsafkastet for
kreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet med
2,9%.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2,8%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

38,3%

40,0%

-1,7%

Kreditobligationer

24,6%

27,5%

-2,9%

Obligationer

27,5%

32,5%

-5,0%

Ejendomme

8,3%

0,0%

8,3%

Kontant

1,3%

0,0%

1,3%

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,5% i november, hvilket er på
niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
-1.6% efter omkostninger, mod et benchmarkafkast på
-2,0%.
Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation er faldet
over 15 basispunkter til lige under 3%, mens tilsvarende
tyske renter er faldet knap 10 basispunkter til 0,3% i
november. Udviklingen følger en væsentlig drejning i
kommunikationen fra den amerikanske centralbank, hvor
chefen Jerome Powell har givet udtryk for, at renten er
tættere end tidligere antaget på et neutralt niveau, som
hverken stimulerer eller bremser væksten. Et væsentligt
bidrag til de blødere toner fra Fed er givetvis faldet i
olieprisen, som reducerer inflationspresset, samt den
svagere udvikling i global økonomi.
Det er specielt Europa, som taber vækstmomentum og
lider under stor politisk usikkerhed. Det lykkedes Theresa
May at komme til enighed med EU om en Brexitaftale,
men den største hurdle ligger stadig foran hende i form af
at samle opbakning i et splittet britisk parlament, og det er
fortsat meget usikkert, hvordan Brexit falder ud.
Tilsvarende er den politiske situation i Italien fortsat meget
usikker. Regeringen forsøger at forhandle deres store
budgetunderskud igennem med EU imens landets
økonomiske nøgletal begynder at se svagere ud.
Den uhensigtsmæssige udvikling resulterede i faldende
europæiske renter i løbet af november.

PFA Invest Kreditobligationer
PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,2% i november, hvilket var
på niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
0,3% efter omkostninger, mod et benchmarkafkast på
0,8%.
Igen i november var det den politiske situation i Italien der
optog markederne, samt den forsat bølgende handelskrig,
hvilket som udgangspunkt understøtter sikre aktiver som
statsobligationer. Sidst på måneden kom der lempelige
udtalelser fra FED, hvilket fik renterne til at falde. Generelt
faldt renterne 7-8 basispunkter, men kreditspændet for
danske realkreditobligationer holdt sig stort set uforandret.
Interessen fra udenlandske investorer er der stadig og
forventes at fortsætte. Rentevolatiliteten faldt en anelse
tilbage fra oktober, men over året er niveauet stadigvæk
lavere. Faldende volatilitet har således fortsat haft en
gavnlig
effekt
på
afkastet
på
konverterbare
realkreditobligationer.
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Afdelingen gav et afkast på -0,9% i november, hvilket var
0,25%-point efter benchmark. For 2018 er afkastet
således på -3,7%, hvilket er 1,4%-point bedre end
benchmark.
Efter de seneste måneder, hvor kreditobligationer klarede
sig relativt godt igennem de volatile markeder, vendte
stemningen i november på baggrund af usikkerhed
omkring Italien og Brexit. Dette førte til en forringelse af
likviditeten og risikoappetitten i kreditmarkederne.
Investment Grade obligationer oplevede ligeledes et svagt
marked, da der blev udstedt nogle meget store
obligationsserier af bl.a. Volkswagen og Takeda
Pharmaceutical. Herudover blev en række virksomheder
ramt at negative nyheder. Fødevaretilsynet i USA kom med
et forslag om bl.a. at forbyde mentolcigaretter, hvilket fik
tobaksselskaberne til at handle ned. General Electric blev
ligeledes ramt af en overraskende udskiftning af selskabets
administrerende direktør samt sænkede kreditvurderinger
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fra de tre store kreditvurderingsinstitutter, hvilket fik
kreditpræmierne til at stige.
Den dårlige stemning i High Yield fra sidste måned, som
har
sit
udgangspunkt
i
skuffende
regnskaber,
virksomhedsspecifikke nyheder, handelskrig og geopolitik,
forsatte ind i november og satte kreditspændet under
signifikant pres. Kreditspændet er nu hele 100 basispunkter
længere ude end bunden i starten af oktober. Olieprisen
faldt med over 20%, som følge af et rekord stort udbud fra
OPEC, kombineret med nedjusteringer i det globale
vækstskøn, som kan lægge en dæmper på
efterspørgselssiden. Mod slutning af måneden fandt
kreditspændet en tentativ bund pga. et mere lempeligt
pengepolitisk udspil fra Fed og en midlertidig våbenhvile i
handelskrigen mellem USA og Kina. Energi klarede sig
dårligst, mens Kommunikation klarede sig bedst om end
med et negativt afkast. Den bedste kreditkvalitet klarede sig
bedst, godt hjulpet på vej af faldende renter. Konkursraten
er fortsat faldende og nu på 1,9% (1,1% ekskl. iHeart).

Rockwool kom med et regnskab der skuffede de meget
høje forventninger i markedet. Aktien faldt 23%, og gav et
bidrag til det relative afkast på 0,34%.
AP Møller Maersk er fortsat volatil. I november måned var
retningen op med 12%. Undervægten kostede dermed
0,45% på det relative afkast.
Pandoras regnskab for tredje kvartal skuffede på såvel topsom bundlinje. Lyspunkterne er et fortsat stærkt cash-flow
samt fornuftige initiativer fra de nye direktionsmedlemmer.
Porteføljens overvægt kostede 0,45% på det relative afkast.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav et afkast på 1,9% i november, mod 1,2%
for benchmark. For 2018 har afdelingen opnået et afkast
på 4,1% mod et benchmark afkast på 5,0% hvilket giver et
negativt merafkast på 0,9% (inklusiv foreningens
omkostninger).

En hård måned for Emerging Markets som fulgte med
resten af kreditmarkedet med Investment Grade som det
toneangivende marked. Men som følge heraf har
kreditspændet nået et niveau der gør aktivklassen
interessant og øger sandsynligheden for et positivt
kreditafkast de næste 12 måneder. Samlet set estimeres
det at benchmarkporteføljen kan tåle en spændudvidelse
på 60 basispunkter og fortsat have et kreditafkast omkring
nul. Det vil sige at Emerging Markets kan opleve en
udvidelse af kreditspændet til omtrent samme niveau som
seneste top fra februar 2016. Toppen fra 2016 var samtidig
det højeste niveau siden finanskrisen. Der er dog en
markant forskel mellem februar 2016 og nu, idet at
amerikanske renter samtidig er steget betydeligt i
mellemtiden. Derfor er den samlede rente for indekset på
sit højeste niveau siden finanskrisen. Vi er derfor forsigtigt
optimistiske omkring afkastforventning på 12 måneders sigt
i Emerging Markets.

Den positive udvikling i måneden kan væsentligst
henføres til aktievalgene indenfor sundhed, hvor fusionen
mellem CVS Health og Aetna endeligt blev godkendt af de
amerikanske myndigheder. (CVS er en apoteker kæde og
Aetna yder PBM tjenester, der forhandler priser og vilkår
med pharma selskaberne).

PFA Invest Danske Aktier

Også selskaber som Norwegian Cruise Line og Willis
Towers Watson oplevede pæne kursstigninger uden
væsentlige selskabsspecifikke forklaringer bag den
positive udvikling.

Porteføljens afkast blev i november 0,5% mod 0,0% for
benchmark. For 2018 er porteføljens afkast -5,8% mod
-4,0% for benchmark.
Vestas steg 19%. Regnskabet for tredje kvartal indeholdt
forventninger om stigende aktivitet i 2019, hvilket markedet
belønnede. Porteføljens overvægt i Vestas bidrog med
0,52% til det relative afkast.
Lundbeck faldt 12% primært på en hurtig generisk erosion
af Onfi der gik af patent i slutningen af oktober. Porteføljen
indeholder fortsat ikke Lundbeck, hvorfor faldet bidrog med
0,37% til det relative afkast.
SIDE 12 | PFA INVEST |

Også det amerikanske selskab, Centene Corp., der
varetager sundhedsforsikringer for den nedre del af
indkomstgrupperne (Medicaid), fortsatte den gunstige
kursudvikling i november 2018.
Der er i de seneste måneder foretaget en række
justeringer på såvel enkelt aktieniveau samt i
positionsstørrelser. Et par af de nye aktier såsom
McDonald’s og Mondelez er kommet fint fra start i
porteføljen og oplevede begge en gunstig kursudvikling i
måneden.

Blandt den nedre del af spektret faldt IT selskabet Appel
kraftigt tilbage efter en flot stigning op mod lanceringen af
den nye iphone produktgeneration. Appel vil fremover ikke
oplyse om antallet af solgte telefoner og er yderligere
blevet ramt af nedjusteringer fra flere underleverandører
til selskabet, hvilket blev tolket som tegn på en skuffende
udvikling for salget af de nye iphone versioner.
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Det engelskbaserede tobaksselskab BAT fortsatte
nedturen hvor fremkomsten af et forslag om et kommende
forbud mod menthol cigaretter i USA potentiel kan få stor
negativ betydning for indtjeningen i selskabet.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på -2,1% i november. År til dato
har afdelingen givet et afkast på -10,6%.
Søgningen mod sikre aktiver fortsatte i november.
Tidligere var mantraet TINA (There is no alternative) –
dvs. man så ikke andet alternativ til aktier. Nu virker det
omvendt og specielt i USA har man fået et alternativ til
aktier i form af sikre korte statsobligationer, der faktisk
giver et afkast. Samtidig trækker centralbankerne likviditet
tilbage og alt hvad der er risiko i bliver berørt af dette.
Blandt de gængse faktorer (value, momentum, kvalitet,
lav volatilitet, small cap mv) er value den faktor, der har
klaret sig dårligst med -10%. Den bedste faktor har været
aktier med lav volatilitet dvs. aktiers svar på en
obligationsinvestering. Disse aktiers indtjening bevæger
sig ikke meget og deres indtjening er stort set uændret fra
år til år.
Hvis man kigger på temaer er det aktier med eksponering
til Kina, der er faldet meget. Faldet for disse aktier er på
-15%.
Regnskabssæsonen blev afsluttet i november og for
første gang i 4 år var andelen af selskaber, der skuffede
større end andelen af selskaber, der overraskede positivt.
De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
Leroy Seafood (fødevarer), BAT (tobak), som vi ikke har
og Sanofi (Pharma). De negative bidrag er kommet fra
Danske Bank (finans), Siltronic (IT) og Faurecia (industri).

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I november gav porteføljen et afkast på 1,6%, mod et
afkast for benchmark på -0,8% målt ved afkastet på MSCI
Europa (DKK), og for hele året et afkast på -3,1%
sammenlignet med benchmarkafkast på -5,1%.
De europæiske aktier sluttede november med et mindre
fald på 0,8%. Måneden blev endnu en gang domineret af
handelskrig mellem USA og Kina, fokus på de
amerikanske renter og udviklingen i olieprisen. Bag den
relativt beskedne bevægelse på indeksniveau lå der store
afkastforskelle på de enkelte sektorer, hvor det højeste
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afkast var i Telesektoren med 9,6% og modsat i Energi
med -5,8%, drevet af det store prisfald i olien fra 85 dollar
ultimo september, til 60 dollar ultimo november.
I porteføljen kom de største positive bidrag til performance
på sektorniveau fra Stabilt Forbrug, hvor porteføljen er
neutral vægtet samt fra Industri og Finans. I alle tre
sektorer gør det sig gældende at performancebidraget
stort set udelukkende kommer fra selskabsudvælgesen. I
Stabilt Forbrug kommer bidraget primært fra Ahold der
fortsætter med at levere gode resultater på trods af
markedets frygt for, at Amazon ved købet af Whole Foods
sidste år vil udvande indtjeningen hos konkurrenterne.
Desuden var der et positivt bidrag fra porteføljens fravalg
at tobaksaktier, hvor især engelske BAT har været hårdt
ramt af en barskere tone fra de amerikanske
sundhedsmyndigheder om at forbyde menthol cigaretter. I
Industrials var det porteføljens beholdninger i RELX og
Deutsche Post der stod for de største positive bidrag,
drevet af fornyet fokus på kvalitet og defensive
karakteristika for RELX vedkommende og præsentation af
en revideret strategiplan for Deutsche Post. Det største
bidrag på enkeltaktieniveau kom fra overvægten i
Vodafone, der sammen med resten af sektoren havde
den mest positive udvikling i november med et afkast på
9,6%.
Det eneste negative bidrag til den relative performance i
porteføljen kom fra IT. De lavest rangerende bidrag kom
fra IT, Ejendomme- og Energisektoren. Bidraget i IT kom
fra Amadeus der dels blev ramt af profithjemtagning efter
god performance, men også det faktum at EU
offentliggjorde at man vil undersøge, om der er for stor
koncentration af aktører på GDS området, hvor Amadeus
bl.a. agerer. Bidraget i Real Estate kom fra porteføljens
manglende eksponering og i Energy var det drevet af den
faldende oliepris.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i november et afkast på
3,2%, hvilket var 1,2%-point bedre end benchmark. For
året har afdelingen leveret et afkast på 16,5% mod 11,0%
for benchmark. Afdelingens afkast år til dato er endvidere
højere end indeks med tilsvarende risikoprofil, som f.eks.
MSCI USA Minimum Volatility og MSCI US High Dividend.
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 dårligere end
markedet, når det går godt i økonomien, mens den
omvendt vil klare sig bedre, når der er modvind i
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økonomien og på markederne. I USA er fremgangen i
økonomien fortsat bredt baseret, primært båret af stærkt
privatforbrug, fremgang på arbejdsmarkedet og tillid til
fremtiden. USA mærker dog afmatningen i global vækst i
form af svagere eksportordrer og en styrket dollar, som
dæmper
konkurrenceevnen
og
reducerer
virksomhedernes indtjening. Specielt i de seneste
måneder har dette også været synligt i aktiemarkedet,
hvor stabile og ikke-cykliske aktier har outperformet det
øvrige marked. Generelt har der været en stigende
bekymring i markedet for hvorvidt virksomhederne kan
fortsætte med at præstere i denne sene fase af
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konjunkturcyklen. Den seneste måneds aktiefald var
ledsaget af en forholdsvis stor rotation udad cykliske og
vækstorienterede aktier, og over i mere defensive og
stabile aktier. Denne rotation er den primære årsag til at
afdelingen har leveret et højere afkast end markedet for
måneden.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen
for
måneden
fra
Facebook
(Kommunikation, ikke i porteføljen), Apple (IT) og Church
& Dwight (Forbrug) mens Edison International
(Forsyning), Altria (Forbrug) og Michael Kors (Forbrug)
var 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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