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Markedskommentar
Stærk aktiestart i 2018
Starten af 2018 har været karakteriseret ved stærkt
momentum på de globale aktiemarkeder, svækkelse af
dollar og stigende renter. Fundamentet bag denne
udvikling har været stærke globale konjunkturindikatorer,
hvor specielt Europa fortsætter med at overraske positivt,
stigende råvarepriser og opjusteringer i analytikernes
estimater for virksomhedernes indtjening.
Robust økonomi i Eurozonen giver tyskerne håb om
lønstigninger
Opjusterede vækstforventninger førte til stigende aktier og
renter i Eurozonen. Globale konjunkturindikatorer var
overraskende stærke i januar og signalerer, at det positive
momentum i den økonomiske vækst stadig er robust. I
Eurozonen lå årets første konjunkturindikatorer blandt
fremstillingsvirksomhederne en smule lavere end i
december, hvor flere indikatorer ramte et 20-årigt
rekordniveau. Optimismen blandt virksomhederne bygger
på fremgang i efterspørgslen, både indenlandsk og
globalt, og overskygger udfordringer fra styrkelsen af
euroen, der de seneste 12 måneder er styrket knap 14%
over for USD. Væksten er bredt funderet på tværs af
landene og bl.a. Frankrig og Spanien er med til at trække
Eurozonens samlede vækst op med kvartalsvise
vækstrater på henholdsvis 0,6% og 0,7% i 4. kvartal.
Opsvinget skaber nye arbejdspladser og arbejdsløsheden
i Eurozonen faldt til 8,7% i december fra 9,7% i december
året før. Fokus i markedet er nu rettet mod Tyskland, hvor
arbejdsløsheden er faldet til 5,4% - hvilket er det laveste
niveau siden genforeningen - og hvor to af landets største
fagforeninger er mødt op til lønforhandlinger med højere
lønkrav end sidste år. Udfaldet er vigtigt for visse tyske
aktier og rentemarkedet, da stigende lønninger kan
dæmpe profitten og bidrage til øget inflationspres i
Eurozonens største økonomi.
Ny medvind til amerikansk økonomi
I USA er renterne steget yderligere, i takt med at
økonomien udvikler sig robust og centralbanken (Fed) har
strammet
lidt
op
i
retorikken
vedrørende
inflationsudviklingen. Økonomien oplever kraftig medvind
fra
1)
Det
globale
opsving,
som
øger
eksportefterspørgslen, 2) Den svagere dollar, der øger
konkurrenceevnen, 3) Stigende aktiekurser og boligpriser,
som øger husholdningernes formue, 4) Lave renter set i
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forhold til den robuste vækst og 5) Trumps skattepakke,
som
i
gennemsnit
giver
amerikanerne
en
skattebesparelse på ca. 2,5% af indkomsten og øger
virksomhedernes overskud efter skat. Medvinden kommer
på et tidspunkt, hvor den overskydende kapacitet i
økonomien er ved at være udtømt efter et otte år langt
opsving. Opsvinget har været kendetegnet ved svagere
vækstrater end i tidligere opsving og et usædvanligt lavt
inflationspres. Den nuværende medvind sætter imidlertid
spørgsmålstegn ved, hvor længe opsvinget kan fortsætte
uden at flaskehalse og kapacitetspres begynder at vise
sig i inflationstallene. Indtil vi ser en mere konkret
acceleration i inflationen, tyder det på, at Fed kan
fortsætte det gradvise tempo med kvartalsvise
renteforhøjelser og samtidig have hånd i hanke med
inflationsudviklingen.
Olieprisen på højeste niveau siden 2014
Prisen på olie er steget 55% siden lavpunktet i midten af
2017 og ligger nu på det højeste niveau siden slutningen
af 2014. Prisstigningerne afspejler den robuste femgang i
økonomien, løfter aktiekurserne i energisektoren og
bidrager til at løfte inflationsforventningerne og dermed
renterne.
Emerging Markets i front anført af Brasilien
Nogle af de højeste regionale aktieafkast i 2018 er skabt i
Emerging Markets, hvor specielt Brasilien trækker op.
Mens de økonomiske nøgletal i Brasilien langsomt
bevæger sig i rigtig retning og BNP-væksten er steget til
1,4% år-år i 3. kvartal efter en dyb recession i 2015 og
2016, er det primært udviklingen på den politiske scene,
der svinger taktstokken. Den tidligere præsident Lula har
fået afvist en appel om at underkende en korruptionsdom
fra juli 2017, og han er dermed ude af opløbet til
præsidentvalget til oktober. Lula er populær blandt store
dele af befolkningen pga. hans gavmilde fordelingspolitik i
00’erne, men mødes af skepsis på de finansielle
markeder, hvor der er bekymring for, om Brasilien kan
genoprette balancen på de offentlige budgetter, der stadig
kæmper med store underskud fra bl.a. Lulas
regeringsperiode.
Risiko og muligheder
I lyset af ovenstående ser vi fortsat positivt på den
økonomiske udvikling og beholder vores overvægt på
aktier og undervægt på obligationer.
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Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
Seneste
måned

2017

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

-0,1%

0,7%

-

-

-

0,6%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

0,1%

3,7%

5,2%

7,1%

12,4%

31,2%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

0,7%

0,7%

-

-

-

1,2%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

1,0%

6,9%

5,4%

10,3%

15,4%

63,4%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

1,5%

7,4%

4,9%

-0,9%

-

14,9%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier

1,8%

8,9%

5,4%

17,7%

18,5%

104,8%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,4%

1,0%

1,4%

-

-

1,8%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,0%

5,9%

8,1%

7,8%

19,4%

45,2%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-1,1%

-0,1%

-3,0%

-

-

-3,9%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

-0,6%

14,5%

4,0%

36,4%

17,9%

158,8%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

0,6%

8,8%

-0,6%

11,4%

8,2%

55,7%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

1,6%

11,2%

3,0%

14,1%

-0,9%

33,0%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

0,5%

3,0%

6,6%

-

-

9,8%

21-10-2016

PFA Invest afdelinger

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

Aktier
Januar

2018

Afdeling

-0,1%

-0,1%

Benchmark

-0,2%

-0,2%

Merafkast, %-point

-0,1%

-0,1%

Udviklingen i 2017 fortsatte ind i 2018, hvor aktier er
kommet stærkt fra start, mens alle obligationstyper har
givet små negative afkast og USD er fortsat svækket
overfor EUR med et fald på 3,2%. Målt i lokal valuta er
globale aktier steget 3,8% i januar med Emerging
Markets aktier i front med afkast på 8,3%. Danske aktier
er kommet dårligst fra start med et negativt afkast på
0,2%. Den stærke start på året, kombineret med pæne
afkast i slutningen af 2017, har resulteret i et amerikansk
aktiemarked, der er gået fra at være dyrt, til at ligge på
grænsen til meget dyrt. Der er to måder at anskue
sådanne markeder. Den ene tilsiger, at det stærke
momentum kan fortsætte, understøttet af en skattereform
i USA, stærk økonomisk vækst på tværs af regioner og
pæne regnskaber fra virksomhederne. Dertil kommer, at
aktier fortsat er attraktive i forhold til obligationer. Den
anden mulighed er, at markederne ikke kan fortsætte
stigningerne i evighed, og at de begyndende
rentestigninger vil sætte en stopper for aktiekursernes
positive udvikling. Faktum er, at aktier er dyre, også målt
relativt
til
historisk
prisfastsættelse,
og
at
konjunkturcyklen i USA er i den modne fase. Men det er
ikke nødvendigvis det samme, som at aktier skal falde
markant tilbage indenfor den nærmeste fremtid. Vi ser
fortsat momentum i markedet, og er pt. overvægtet
aktier.
Samlet set gav Balance AA et afkast på -0,1% i januar,
hvilket var 0,1%-point mere end benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance AA været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Denne overvægt har vi øget til en overvægt i aktier på
1,9%-point i januar, da vi fortsat er positive på aktier i
forhold til obligationer. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet
en anelse. Danske obligationer er undervægtet, og
samlet set er porteføljens renterisiko lavere end
benchmark, som følge af lavere varighed og mindre
andel i obligationer.
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Aktieinvesteringerne i Balance AA 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 er kommet godt fra start i 2018 og
aktieplaceringerne i Balance AA har samlet set bidraget
med et afkast på 2,0% i januar, hvilket er 0,6%-point
mere end benchmark. Globale aktier har givet 1,8%,
mens Emerging Market aktier har givet 4,1%. Danske
aktier gav et afkast på -0,5% og har sammen med
europæiske aktier trukket afkastet ned i forhold til
benchmark. Vi har overvægtet aktier fra Emerging
Markets, Europa og Danmark, mens amerikanske og
japanske aktier er undervægtet i afdelingen. De positive
bidragsydere til performance har været overvægten i
Emerging Markets og undervægten i Japan.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i Balance AA er fordelt
mellem
danske
og
udenlandske
statsog
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 negativt
afkast på -0,4% i januar som følge af generelle
rentestigninger. Den 10-årige danske statsrente steg
0,25%-point og rentekurven blev fladere i den lange
ende, så renten på de 30-årige obligationer steg lidt
mindre. Realkreditobligationer giver fortsat et højere
afkast end statsobligationer og er overvægtet i
afdelingen. Udenlandske statsobligationer har en højere
rentefølsomhed og blev også ramt af rentestigningerne,
hvilket resulterede i et negativt afkast på -1,2% i januar.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,2% i januar, hvilket
var 0,3%-point mere end benchmark. Kreditspændet til
statsobligationer blev yderligere indsnævret i januar,
hvilket er positivt for kreditobligationer, men den
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generelle stigning i renteniveauet trak afkastet ned.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. En vigtig parameter for
udviklingen
i
kreditspændet
er
udbuddet
af
kreditobligationer. Kommer der mange nyudstedelser, vil
investorerne generelt betale mindre for de enkelte
obligationer, og det kan være negativt for kurserne. Pt. er
antallet af nyudstedelser begrænset, hvilket altså
understøtter aktivklassen.

Allokering
Vi har øget risikoen i afdelingen med en overvægt i aktier
på 1,9%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold
til obligationer. Overvægten i aktier er taget fra
placeringerne i obligationer. Kreditandelen er overvægtet
i europæiske virksomhedsobligationer og undervægtet
amerikanske virksomhedsobligationer. Varigheden på
obligationsporteføljen er undervægtet og den samlede
renterisiko lavere end benchmark.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

11,9%

10,0%

1,9%

Kreditobligationer

29,4%

30,0%

-0,6%

Obligationer

57,8%

60,0%

-2,2%

Kontant

0,8%

0,0%

0,8%

sådanne markeder. Den ene tilsiger, at det stærke
momentum kan fortsætte, understøttet af en skattereform
i USA, stærk økonomisk vækst på tværs af regioner og
pæne regnskaber fra virksomhederne. Dertil kommer, at
aktier fortsat er attraktive i forhold til obligationer. Den
anden mulighed er, at markederne ikke kan fortsætte
stigningerne i evighed, og at de begyndende
rentestigninger vil sætte en stopper for aktiekursernes
positive udvikling. Faktum er, at aktier er dyre, også målt
relativt
til
historisk
prisfastsættelse,
og
at
konjunkturcyklen i USA er i den modne fase. Men det er
ikke nødvendigvis det samme, som at aktier skal falde
markant tilbage indenfor den nærmeste fremtid. Vi ser
fortsat momentum i markedet, og er pt. overvægtet
aktier.
Samlet set gav Balance A et afkast på 0,1% i januar,
hvilket var 0,1%-point mere end benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance A været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Denne overvægt har vi øget til en overvægt i aktier på
2,8%-point i januar, da vi fortsat er positive på aktier i
forhold til obligationer. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. USD er overvægtet en anelse på
grund
af
investeringen
i
amerikanske
virksomhedsobligationer, mens kreditobligationer er
undervægtet en anelse og har en overvægt i Europa.
Danske obligationer er undervægtet, og samlet set er
porteføljens renterisiko lavere end benchmark, som følge
af lavere varighed og mindre andel i obligationer.

PFA Invest Balance A
Performance

Januar

2018

Afdeling

0,1%

0,1%

Benchmark

0,0%

0,0%

Merafkast, %-point

0,1%

0,1%

Udviklingen i 2017 fortsatte ind i 2018, hvor aktier er
kommet stærkt fra start, mens alle obligationstyper har
givet små negative afkast og USD er fortsat svækket
overfor EUR med et fald på 3,2%. Målt i lokal valuta er
globale aktier steget 3,8% i januar med Emerging
Markets aktier i front med afkast på 8,3%. Danske aktier
er kommet dårligst fra start med et negativt afkast på
0,2%. Den stærke start på året, kombineret med pæne
afkast i slutningen af 2017, har resulteret i et amerikansk
aktiemarked, der er gået fra at være dyrt, til at ligge på
grænsen til meget dyrt. Der er to måder at anskue
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Aktier
Aktieinvesteringerne i Balance A 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 er kommet godt fra start i 2018 og
aktieplaceringerne i Balance A har samlet set bidraget
med et afkast på 2,0% i januar, hvilket er 0,6%-point
mere end benchmark. Globale aktier har givet 1,8%,
mens Emerging Market aktier har givet 4,4%. Danske
aktier gav et afkast på -0,5% og har sammen med
europæiske aktier trukket afkastet ned i forhold til
benchmark. Vi har overvægtet aktier fra Emerging
Markets, Europa og Danmark, mens amerikanske og
japanske aktier er undervægtet i afdelingen. De positive
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bidragsydere til performance har været overvægten i
Emerging Markets og undervægten i Japan.

obligationsporteføljen er undervægtet og den samlede
renterisiko lavere end benchmark.

Fordeling

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i Balance A 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 negativt
afkast på -0,4% i januar som følge af generelle
rentestigninger. Den 10-årige danske statsrente steg
0,25%-point og rentekurven blev fladere i den lange
ende, så renten på de 30-årige obligationer steg lidt
mindre. Realkreditobligationer giver fortsat et højere
afkast end statsobligationer og er overvægtet i
afdelingen. Udenlandske statsobligationer har en højere
rentefølsomhed og blev også ramt af rentestigningerne,
hvilket resulterede i et negativt afkast på -1,2% i januar.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,6% i januar, hvilket
var på niveau med benchmark. Kreditspændet til
statsobligationer blev yderligere indsnævret i januar,
hvilket er positivt for kreditobligationer, men den
generelle stigning i renteniveauet trak afkastet ned.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. En vigtig parameter for
udviklingen
i
kreditspændet
er
udbuddet
af
kreditobligationer. Kommer der mange nyudstedelser, vil
investorerne generelt betale mindre for de enkelte
obligationer, og det kan være negativt for kurserne. Pt. er
antallet af nyudstedelser begrænset, hvilket altså
understøtter aktivklassen.

Allokering
Vi har øget risikoen i afdelingen med en overvægt i aktier
på 2,8%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold
til obligationer. Overvægten i aktier er taget fra
placeringerne i obligationer. Kreditandelen er samlet set
undervægtet, og har en overvægt i europæiske
virksomhedsobligationer og en undervægt i amerikanske
virksomhedsobligationer.
Varigheden
på
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Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

27,8%

25,0%

2,8%

Kreditobligationer

33,6%

35,0%

-1,4%

Obligationer

37,5%

40,0%

-2,5%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

PFA Invest Balance B
Performance

Januar

2018

Afdeling

0,9%

0,9%

Benchmark

0,6%

0,6%

Merafkast, %-point

0,3%

0,3%

Udviklingen i 2017 fortsatte ind i 2018, hvor aktier er
kommet stærkt fra start, mens alle obligationstyper har
givet små negative afkast og USD er fortsat svækket
overfor EUR med et fald på 3,2%. Målt i lokal valuta er
globale aktier steget 3,8% i januar med Emerging
Markets aktier i front med afkast på 8,3%. Danske aktier
er kommet dårligst fra start med et negativt afkast på
0,2%. Den stærke start på året, kombineret med pæne
afkast i slutningen af 2017, har resulteret i et amerikansk
aktiemarked, der er gået fra at være dyrt, til at ligge på
grænsen til meget dyrt. Der er to måder at anskue
sådanne markeder. Den ene tilsiger, at det stærke
momentum kan fortsætte, understøttet af en skattereform
i USA, stærk økonomisk vækst på tværs af regioner og
pæne regnskaber fra virksomhederne. Dertil kommer, at
aktier fortsat er attraktive i forhold til obligationer. Den
anden mulighed er, at markederne ikke kan fortsætte
stigningerne i evighed, og at de begyndende
rentestigninger vil sætte en stopper for aktiekursernes
positive udvikling. Faktum er, at aktier er dyre, også målt
relativt
til
historisk
prisfastsættelse,
og
at
konjunkturcyklen i USA er i den modne fase. Men det er
ikke nødvendigvis det samme, som at aktier skal falde
markant tilbage indenfor den nærmeste fremtid. Vi ser
fortsat momentum i markedet, og er pt. overvægtet
aktier.
Samlet set gav Balance B et afkast på 0,9% i januar,
hvilket var 0,3%-point mere end benchmark.
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Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance B været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Denne overvægt har vi øget til en overvægt i aktier på
2,8%-point i januar, da vi fortsat er positive på aktier i
forhold til obligationer. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet
en anelse. Danske obligationer er undervægtet, og
samlet set er porteføljens renterisiko lavere end
benchmark, som følge af lavere varighed og mindre
andel i obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i Balance B 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 er kommet godt fra start i 2018 og
aktieplaceringerne i Balance B har samlet set bidraget
med et afkast på 2,0% i januar, hvilket er 0,6%-point
mere end benchmark. Globale aktier har givet 1,8%,
mens emerging market aktier har givet 3,7%. Danske
aktier gav et afkast på -0,5% og har sammen med
europæiske aktier trukket afkastet ned i forhold til
benchmark. Vi har overvægtet aktier fra Emerging
Markets, Europa og Danmark, mens amerikanske og
japanske aktier er undervægtet i afdelingen. De positive
bidragsydere til performance har været overvægten i
Emerging Markets og undervægten i Japan.

0,25%-point og rentekurven blev fladere i den lange
ende, så renten på de 30-årige obligationer steg lidt
mindre. Realkreditobligationer giver fortsat et højere
afkast end statsobligationer og er overvægtet i
afdelingen. Udenlandske statsobligationer har en højere
rentefølsomhed og blev også ramt af rentestigningerne,
hvilket resulterede i et negativt afkast på -1,2% i januar.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,2% i januar, hvilket
var 0,2%-point mere end benchmark. Kreditspændet til
statsobligationer blev yderligere indsnævret i januar,
hvilket er positivt for kreditobligationer, men den
generelle stigning i renteniveauet trak afkastet ned.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. En vigtig parameter for
udviklingen
i
kreditspændet
er
udbuddet
af
kreditobligationer. Kommer der mange nyudstedelser, vil
investorerne generelt betale mindre for de enkelte
obligationer, og det kan være negativt for kurserne. Pt. er
antallet af nyudstedelser begrænset, hvilket altså
understøtter aktivklassen.

Allokering
Vi har øget risikoen i afdelingen med en overvægt i aktier
på 2,8%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold
til obligationer. Overvægten i aktier er taget fra
placeringerne i obligationer. Kreditandelen er overvægtet
i europæiske virksomhedsobligationer og undervægtet
amerikanske virksomhedsobligationer. Varigheden på
obligationsporteføljen er undervægtet og den samlede
renterisiko lavere end benchmark.

Obligationer

Fordeling

Obligationsinvesteringerne i Balance B 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 negativt
afkast på -0,5% i januar som følge af generelle
rentestigninger. Den 10-årige danske statsrente steg
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Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

57,8%

55,0%

2,8%

Kreditobligationer

18,5%

20,0%

-1,5%

Obligationer

22,5%

25,0%

-2,5%

1,2%

0,0%

1,2%

Kontant

PFA Invest Balance C
Performance

Januar

2018

Afdeling

1,4%

1,4%

Benchmark

1,0%

1,0%

Merafkast, %-point

0,4%

0,4%
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Udviklingen i 2017 fortsatte ind i 2018, hvor aktier er
kommet stærkt fra start, mens alle obligationstyper har
givet små negative afkast og USD er fortsat svækket
overfor EUR med et fald på 3,2%. Målt i lokal valuta er
globale aktier steget 3,8% i januar med Emerging
Markets aktier i front med afkast på 8,3%. Danske aktier
er kommet dårligst fra start med et negativt afkast på
0,2%. Den stærke start på året, kombineret med pæne
afkast i slutningen af 2017, har resulteret i et amerikansk
aktiemarked, der er gået fra at være dyrt, til at ligge på
grænsen til meget dyrt. Der er to måder at anskue
sådanne markeder. Den ene tilsiger, at det stærke
momentum kan fortsætte, understøttet af en skattereform
i USA, stærk økonomisk vækst på tværs af regioner og
pæne regnskaber fra virksomhederne. Dertil kommer, at
aktier fortsat er attraktive i forhold til obligationer. Den
anden mulighed er, at markederne ikke kan fortsætte
stigningerne i evighed, og at de begyndende
rentestigninger vil sætte en stopper for aktiekursernes
positive udvikling. Faktum er, at aktier er dyre, også målt
relativt
til
historisk
prisfastsættelse,
og
at
konjunkturcyklen i USA er i den modne fase. Men det er
ikke nødvendigvis det samme, som at aktier skal falde
markant tilbage indenfor den nærmeste fremtid. Vi ser
fortsat momentum i markedet, og er pt. overvægtet
aktier.
Samlet set gav Balance C et afkast på 1,4% i januar,
hvilket var 0,4%-point mere end benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance C været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Denne overvægt har vi øget til en overvægt i aktier på
3,9%-point i januar, da vi fortsat er positive på aktier i
forhold til obligationer. Overvægten i aktier er
hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet
en anelse. Danske obligationer er undervægtet, og
samlet set er porteføljens renterisiko lavere end
benchmark, som følge af lavere varighed og mindre
andel i obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i Balance C 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.

SIDE 8 | PFA INVEST |

Aktiemarkederne er kommet godt fra start i 2018 og
aktieplaceringerne i Balance C har samlet set bidraget
med et afkast på 2,0% i januar, hvilket er 0,5%-point
mere end benchmark. Globale aktier har givet 1,8%,
mens Emerging Market aktier har givet 4,2%. Danske
aktier gav et afkast på -0,5% og har sammen med
europæiske aktier trukket afkastet ned i forhold til
benchmark. Vi har overvægtet aktier fra Emerging
Markets, Europa og Danmark mens amerikanske og
japanske aktier er undervægtet i afdelingen. De positive
bidragsydere til performance har været overvægten i
Emerging Markets og undervægten i Japan.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i Balance C 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 negativt
afkast på -0,5% i januar som følge af generelle
rentestigninger. Den 10-årige danske statsrente steg
0,25%-point og rentekurven blev fladere i den lange
ende, så renten på de 30-årige obligationer steg lidt
mindre. Realkreditobligationer giver fortsat et højere
afkast end statsobligationer og er overvægtet i
afdelingen. Udenlandske statsobligationer har en højere
rentefølsomhed og blev også ramt af rentestigningerne,
hvilket resulterede i et negativt afkast på -1,2% i januar.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,1% i januar, hvilket
var 0,5%-point mere end benchmark. Kreditspændet til
statsobligationer blev yderligere indsnævret i januar,
hvilket er positivt for kreditobligationer, men den
generelle stigning i renteniveauet trak afkastet ned.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. En vigtig parameter for
udviklingen
i
kreditspændet
er
udbuddet
af
kreditobligationer. Kommer der mange nyudstedelser, vil
investorerne generelt betale mindre for de enkelte
obligationer, og det kan være negativt for kurserne. Pt. er
antallet af nyudstedelser begrænset, hvilket altså
understøtter aktivklassen.
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Allokering
Vi har øget risikoen i afdelingen med en overvægt i aktier
på 3,9%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold
til obligationer. Overvægten i aktier er taget fra
placeringerne i obligationer. Kreditandelen er overvægtet
i europæiske virksomhedsobligationer og undervægtet
amerikanske virksomhedsobligationer. Varigheden på
obligationsporteføljen er undervægtet og den samlede
renterisiko lavere end benchmark.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

78,9%

75,0%

3,9%

Kreditobligationer

9,9%

10,0%

-0,1%

Obligationer

10,4%

15,0%

-4,6%

Kontant

0,8%

0,0%

0,8%

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance Akkumulerende været
placeret med en neutral til lille overvægt i aktier i forhold
til obligationer. Denne overvægt har vi øget til en
overvægt i aktier på 1,8%-point i januar, da vi fortsat er
positive på aktier i forhold til obligationer. Overvægten i
aktier er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet
en anelse. Danske obligationer er undervægtet, og
samlet set er porteføljens renterisiko lavere end
benchmark som følge af lavere varighed og mindre andel
i obligationer.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

konjunkturcyklen i USA er i den modne fase. Men det er
ikke nødvendigvis det samme, som at aktier skal falde
markant tilbage indenfor den nærmeste fremtid. Vi ser
fortsat momentum i markedet, og er pt. overvægtet
aktier.
Samlet set gav Balance Akkumulerende et afkast på
0,6% i januar, hvilket var 0,3%-point mere end
benchmark.

Aktier

Januar

2018

Afdeling

0,6%

0,6%

Benchmark

0,3%

0,3%

Merafkast, %-point

0,3%

0,3%

Udviklingen i 2017 fortsatte ind i 2018, hvor aktier er
kommet stærkt fra start, mens alle obligationstyper har
givet små negative afkast og USD er fortsat svækket
overfor EUR, med et fald på 3,2%. Målt i lokal valuta er
globale aktier steget 3,8% i januar med Emerging
Markets aktier i front med afkast på 8,3%. Danske aktier
er kommet dårligst fra start med et negativt afkast på
0,2%. Den stærke start på året, kombineret med pæne
afkast i slutningen af 2017, har resulteret i et amerikansk
aktiemarked, der er gået fra at være dyrt, til at ligge på
grænsen til meget dyrt. Der er to måder at anskue
sådanne markeder. Den ene tilsiger, at det stærke
momentum kan fortsætte, understøttet af en skattereform
i USA, stærk økonomisk vækst på tværs af regioner og
pæne regnskaber fra virksomhederne. Dertil kommer, at
aktier fortsat er attraktive i forhold til obligationer. Den
anden mulighed er, at markederne ikke kan fortsætte
stigningerne i evighed, og at de begyndende
rentestigninger vil sætte en stopper for aktiekursernes
positive udvikling. Faktum er, at aktier er dyre, også målt
relativt
til
historisk
prisfastsættelse,
og
at
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Aktieinvesteringerne i Balance Akkumulerende 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 er kommet godt fra start i 2018 og
aktieplaceringerne i Balance AKK har samlet set bidraget
med et afkast på 2,1% i januar, hvilket er 0,7%-point
mere end benchmark. Globale aktier har givet 1,8%,
mens Emerging Market aktier har givet 4,1%. Danske
aktier gav et afkast på -0,5% og har sammen med
europæiske aktier trukket afkastet ned i forhold til
benchmark. Vi har overvægtet aktier fra Emerging
Markets, Europa og Danmark, mens amerikanske og
japanske aktier er undervægtet i afdelingen. De positive
bidragsydere til performance har været overvægten i
Emerging Markets og undervægten i Japan.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i Balance Akkumulerende 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
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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 negativt
afkast på -0,4% i januar som følge af generelle
rentestigninger. Den 10-årige danske statsrente steg
0,25%-point og rentekurven blev fladere i den lange
ende, så renten på de 30-årige obligationer steg lidt
mindre. Realkreditobligationer giver fortsat et højere
afkast end statsobligationer og er overvægtet i
afdelingen. Udenlandske statsobligationer har en højere
rentefølsomhed og blev også ramt af rentestigningerne,
hvilket resulterede i et negativt afkast på -1,2% i januar.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,2% i januar, hvilket
var 0,3%-point mere end benchmark. Kreditspændet til
statsobligationer blev yderligere indsnævret i januar,
hvilket er positivt for kreditobligationer, men den
generelle stigning i renteniveauet trak afkastet ned.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. En vigtig parameter for
udviklingen
i
kreditspændet
er
udbuddet
af
kreditobligationer. Kommer der mange nyudstedelser, vil
investorerne generelt betale mindre for de enkelte
obligationer, og det kan være negativt for kurserne. Pt. er
antallet af nyudstedelser begrænset, hvilket altså
understøtter aktivklassen.

Allokering
Vi har øget risikoen i afdelingen med en overvægt i aktier
på 1,8%-point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold
til obligationer. Overvægten i aktier er taget fra
placeringerne i obligationer. Kreditandelen er overvægtet
i europæiske virksomhedsobligationer og undervægtet
amerikanske virksomhedsobligationer. Varigheden på
obligationsporteføljen er undervægtet og den samlede
renterisiko mindre end benchmark.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

41,8%

40,0%

1,8%

Kreditobligationer

25,9%

27,5%

-1,6%

Obligationer

31,2%

32,5%

-1,3%

Kontant

1,1%

0,0%

1,1%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,4% i januar, hvilket var på
niveau med benchmark.
Årets første måned bød på rentestigninger med de
største stigninger i midten af rentekurven, de 10-årige
swaprenter steg ca. 15bp. Kreditspændet på
konverterbare realkreditobligationer blev udvidet en
anelse i forhold til swaprenter, men efterspørgslen fra
udenlandske investorer virker fortsat intakt. For
rentetilpasningsobligationer har januar været en måned
uden de store udsving.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på -1,1 % inklusiv omkostninger
i januar, hvilket var 0,1 % under benchmark.
Starten af 2018 har været karakteriseret ved stærkt
momentum på de globale aktiemarkeder, svækkelse af
dollaren og stigende renter.
Det europæiske marked for statsobligationer var i januar
præget af en stor mængde udstedelser, som det typisk er
tilfældet i januar. Det fik renterne i kerne-lande som
Tyskland og Frankrig til at stige ca. 20 bp. Længere
sydpå i Italien, Spanien og Portugal blev de nye
udstedelser dog mødt med endnu større efterspørgsel,
og renter faldt her ca. 10 bp over måneden og
outperformede derved Tyskland markant.
Portugal blev i december 2017 opgraderet til
”investment-grade” af ratingbureauet Fitch, hvorfor
Portugal pr. 1. januar 2018 er en del af afdelingens
benchmark.
I USA steg den 10-årige rente ca. 30 bp i takt med, at
økonomien fortsat udvikler sig robust og centralbanken,
Fed, har strammet lidt op i retorikken vedrørende
inflationsudviklingen. Økonomien har haft kraftig medvind
fra
1)
det
globale
opsving,
som
øger
eksportefterspørgslen, 2) den svagere dollar, der øger
konkurrenceevnen,
3)
stigende
aktiekurser
og
boligpriser, som øger husholdningernes formue, 4) lave
renter set i forhold til den robuste vækst og 5) Trumps
skattepakke, som i gennemsnit giver amerikanerne en
skattebesparelse på ca. 2,5% af indkomsten og øger
virksomhedernes overskud efter skat.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på 0%, hvilket er 0,4% bedre
end benchmark efter omkostninger.
Januar var en stærk start for alle risikofyldte aktiver og
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kredit var ingen undtagelse, hvor alle aktivklasser
oplevede betydelige fald i kreditspændene. Det samlede
afkast blev dog påvirket af en stigning i det generelle
renteniveau på både amerikanske og europæiske renter.
Stigningen i det generelle renteniveau overgik faldet i
kreditspændet, hvorfor totalafkastet på benchmark blev
negativt.
De stigende renter var generelt negativt for lange
Investment
Grade
obligationer,
herunder
især
rentefølsomme sektorer. Porteføljen klarede sig dog
særdeles stærkt gennem rentestigningerne. Den
amerikanske industrigigant, General Electric Co., var en
af månedens store tabere på grund af et skuffende
regnskab og en stor nedskrivning på GE Capital. Vi har
ikke haft eksponering til selskabet tidligere men
benyttede svagheden til at købe op i lange 2043obligationer på en attraktiv kurs. Allerede en uge efter
købet meddelte General Electric en førtidsindfrielse
specifikt af netop disse 2043-obligationer, hvilket gav
porteføljen en signifikant gevinst og et positivt bidrag til
det absolutte afkast.
High Yield obligationer havde en forholdsvis stærk
måned, hvor kreditspændet kørte ind med 18bps. Olien
nåede sidst på måneden det højeste niveau siden 2014 godt hjulpet på vej af en svag USD og opjustering i en
række bankers prisforventning for 2018. Obligationer
med den laveste kreditkvalitet klarede sig bedst, mens
obligationer med den højeste kvalitet klarede sig dårligst,
hvilket kan tilskrives den højere rentefølsomhed. Som i
foregående måneder var Energi en af de sektorer, som
klarede sig bedst, efterfulgt af Anden Industri, som
indeholder et større antal leverandører til olieindustrien.
Status for High Yield er, at segmentet viser stabile
kreditnøgletal. Virksomhederne har refinansieret deres
lån til væsentligt lavere rente, hvilket betyder, at
rentedækningen er historisk høj. Gearing er stigende dog
uden at være alarmerende, og profit marginerne er
fortsat stærke.
Porteføljemanageren for Emerging Markets var på
investorrejse i Azerbaijan, Kasakhstan og Rusland i
januar for at blive opdateret på den seneste økonomiske
udvikling. Foreningen har haft en overvægt imod disse
lande gennem længere tid, hvorfor vi løbende foretager
en dyberegående analyse af landene. Alle tre lande har
oplevet betydelige konsekvenser af faldende oliepriser i
2014-2015 men har samtidig iværksat betydelige
reformtiltag. Både Rusland og dernæst Kasakhstan har
ført en konservativ finanspolitik og har sluppet valutaen
fri, hvilket har givet dem bedre konkurrencevilkår.
Økonomierne står derfor i en relativ gunstig position, især
nu hvor prisen på olie så småt er steget lidt igen.
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PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen gav et afkast på -0,7% i januar, hvilket var
0,8% dårligere end benchmark.
Januar var den bedste aktiestart globalt set i mange år.
Hvis man ser på markederne i lokal valuta steg f.eks.
USA med over 5% og Latinamerika var op med 13%.
Dollaren var dog presset og derfor var f.eks. afkastet på
amerikanske aktier kun på 0,5%, hvis man måler det i
danske kroner.
Netop den svage dollar var medvirkende til, at danske og
europæiske aktier ikke steg så meget. Europa steg med
1,6%.
Novo Nordisk er et af de selskaber med stor eksponering
til den amerikanske dollar og aktien, der vejer tungt i
indekset, faldt med 0,3%.
Pandora faldt 16% i januar. Selskabet kom med
regnskab og samtidig annoncerede de deres
vækstforventninger for de kommende år. Begge dele
skuffede markedet.
De største positive bidragsydere til årets relative afkast
ift. benchmark har været Novozymes (undervægt), DFDS
(overvægt) og Genmab (overvægt). Ambu (undervægt),
Alm Brand (overvægt) og Vestas (overvægt) bidrog
negativt.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen Globale Aktier begyndte året 2018 med et
afkast på 1,8%, 0,4%-point højere end benchmark. Aktiemarkederne og i særdeleshed det amerikanske var
stærkt gennem hele måneden drevet af den amerikanske
skattereform, fortsat positive makroøkonomiske data og
en faldende US-dollar. Den faldende US-dollar var
omvendt en klar modvind for de europæiske selskaber,
for hvilke det amerikanske marked er særdeles vigtigt.
Den meget stærke stigning i januar, i forlængelse af et
allerede stærkt efterår i 2017, har i begyndelsen af
februar ledt til en sund korrektion i markedet på knap
10% i skrivende stund.
Månedens bedste aktier var fortsat mange af de store ITselskaber, ledt an af Amazon, Alphabet, Alibaba og
MasterCard, der også klarede sig rigtig flot gennem
2017. IT-selskaberne er kommet med stærke regnskaber
og selvom blandt andet Alphabet skuffede i forhold til de
høje forventninger, er 24% omsætningsvækst i den grad
imponerende for et selskab med et årligt salg på omkring
100 mia. USD. Omvendt overraskede Amazon positivt og
aktien er også steget med omkring 50% siden efteråret.
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Øvrige selskaber som har bidraget positivt til afkastet har
været Norwegian Cruise Line, Thermo Fischer og Philips.
Væsentligste negative bidrag til afkastet kom fra Pandora
og Newell Brands, der begge offentliggjorde deres
forventninger til 2018 før tid, og i begge tilfælde skuffede
forventningerne. Begge selskaber har været skuffende
gennem 2017 og positionerne er som følge blevet
reduceret. Deres værdifastsættelse vurderes dog fortsat
som værende attraktiv.

resulterede i en negativ kursreaktion. I Industri var det
negative bidrag en kombination af afdelingens
undervægt af sektoren samt positionen i Hollandske
Relx, der distribuerer videnskabeligt materiale til
forskere, læreanstalter og virksomheder. Aktien oplevede
en del profithjemtagning efter en lang periode med god
performance og nedjusteringer fra et par toneangivende
analytikere. Desuden kostede overvægten af Deutsche
Post på afkastet. Deutsche Post havde en flot udvikling
sidste år, men har ikke helt kunne følge med markedet i
januar.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I januar gav afdelingen et afkast på 0,6% mod et afkast
for benchmark på 1,6% målt ved afkastet på MSCI
Europa (DKK), og for hele året et afkast på 0,6%
sammenlignet med benchmarkafkastet på 1,6%.
De europæiske aktiemarkeder fulgte resten af
markederne op fra årets start og var således næsten 4%
højere blot tre uger inde i det nye år, drevet af det stærke
momentum. Den sidste uge af januar bød på lidt profit
hjemtagning, drevet af udviklingen på rentemarkederne
samt fokus på regnskabssæsonen, der er startet lidt
blandet i Europa efter et år med en pæn styrkelse af
euroen.
Afkastmæssigt var det de mere konjunkturfølsomme
sektorer som Finans, Råvarer, Cyklisk Forbrug samt
Industri, der performede bedst. Finans nød godt af
stigende renter og generelt positive økonomiske
indikatorer, hvilket er understøttende for især
bankaktierne. De stærke underliggende nøgletal var
vigtigste faktor til at drive de konjunkturfølsomme aktier
generelt, og der var en udpræget appetit på risiko i
markedet.
I porteføljen var afkastet drevet af eksponeringen til IT,
Energi og Forsyning på sektorniveau. IT-selskaberne
fortsatte den positive udvikling fra sidste år, der tillige
blev understøttet af flotte regnskaber med høje
vækstrater. På selskabsniveau kom dette til udtryk via
afdelingens positioner i Microsoft, der kom med et stærkt
regnskab på stort set alle punkter, samt Cap Gemini, der
er regnskabsaktuel senere på måneden. I Energi var
performance drevet af Royal Dutch og Total, samt en
nulvægt i BP, der underperformede benchmark i januar.
På den negative side var afkastet på sektorniveau drevet
af eksponeringerne i Finans og Industri. I Finans skyldes
underperformance, at afdelingen primært er eksponeret
til skandinaviske og Benelux banker, der over en bred
kam underperformede især spanske og italienske banker
i januar. Herudover offentliggjorde Nordea et regnskab
som ikke levede op til markedets forventninger, hvilket
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PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 1,5% i januar, hvilket var
0,1%-point dårligere end benchmark.
Januar var præget af meget stærke aktiemarkeder. Et
globalt synkront opsving og i Europa ser man, at
selskaberne leverer gode regnskaber.
Ser man på de forskellige stile på markedet (f.eks. value,
momentum, kvalitet og vækst), så var kvalitet den stil
med det dårligste afkast. Når det går godt i økonomien
og på markederne, så har investorerne ikke behov for at
gemme sig i selskaber med begrænset upside.
Den bedste stil var små selskaber, der er lidt mere
risikable end store selskaber. Forskellen i afkast på små
og store selskaber var over 2% i januar. I et stærkt
marked er det helt normalt, at små selskaber
outperformer, men en er årsagerne skal også findes i
den svage dollar. Det rammer typisk store selskaber
hårdere, idet deres eksportandel er større.
De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
Intesa (bank), Diageo (drikkevarer) og Faurecia
(reservedele til biler). De negative bidrag er kommet fra
Tate & Lyle (ingredienser), Shire (sundhed) samt
Deutsche Lufthansa (luftfart).

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav et afkast på 0,4 pct. i
januar, hvilket var 1,4 pct.-point dårligere end markedet.
Den betydelige svækkelse vi så af den amerikanske
dollar i 2017 fortsatte ind i 2018, og i lokal valuta er det
amerikanske marked steget med over 5 pct. i januar
måned.
Starten af 2018 har været karakteriseret ved stærkt
momentum på de globale aktiemarkeder, svækkelse af
dollaren og stigende renter. Fundamentet bag denne
udvikling har været stærke globale konjunkturindikatorer,
stigende råvarepriser og opjusteringer i analytikernes
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estimater for virksomhedernes indtjening. I USA er
renterne steget lidt mere i takt med, at økonomien
udvikler sig robust og centralbanken har strammet lidt op
i retorikken vedrørende inflationsudviklingen. Økonomien
har haft kraftig medvind fra bl.a. det globale opsving, den
svagere dollar og Trumps skattepakke, der giver
amerikanerne
en
skattebesparelse
og
øger
virksomhedernes overskud efter skat. Medvinden
kommer på et tidspunkt, hvor den overskydende
kapacitet i økonomien er ved at være udtømt efter et otte
år langt opsving. Opsvinget har været kendetegnet ved,
at vækstraterne har været svagere end i tidligere opsving
og ved et usædvanligt lavt inflationspres. Den
nuværende medvind sætter imidlertid spørgsmålstegn
ved, hvor lang tid opsvinget kan fortsætte uden at
flaskehalse og kapacitetspres begynder at vise sig i
inflationstallene. Indtil vi ser en mere konkret acceleration
i inflationen tyder det dog på, at centralbanken kan
fortsætte det gradvise tempo med kvartalsvise
renteforhøjelser og samtidig have hånd i hanke med
inflationsudviklingen. Prisen på olie er steget 55 pct.
siden lavpunktet i midten af 2017 og ligger nu på det
højeste niveau siden slutningen af 2014. Prisstigningerne
afspejler dels den robuste fremgang i økonomien, og
dels en årrække hvor lave oliepriser har afholdt
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producenter fra at investere i ny kapacitet. De stigende
oliepriser løfter aktiekurserne i energisektoren og
bidrager til at løfte inflationsforventningerne og dermed
renterne.
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. I USA er fremgangen i
økonomien fortsat bredt baseret på tværs af sektorer, der
er positiv momentum i økonomien, renterne er lave og
virksomhedernes indtjening er stigende. Dette har øget
risikoappetitten på finansmarkederne og ført til stigende
aktiekurser, og år til dato har cykliske og mere
vækstorienterede aktier outperformet mere defensive og
stabile aktier, hvilket er den primære årsag til at
afdelingen har leveret et lavere afkast end markedet.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Thermo Fisher,
McCormick & Co og Mastercard mens Amazon, Allstate
og AT&T 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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