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Markedskommentar
Robust global vækst

på aktiemarkedet.

Det globale opsving fortsatte med ufortrøden styrke i
december, og konjunkturindikatorer i G7-landene endte
på det højeste niveau i seks år. Vedtagelsen af en
amerikansk skattenedsættelse gav et positivt skub til
specielt amerikanske aktier, mens europæiske aktier
oplevede mere modvind fra bl.a. en styrket euro. Globale
renter steg lidt henimod slutningen af året som følge af
robust vækst og stigende råvarepriser. 2017 blev alt i alt
et godt år for investeringer i aktier som i løbet af året blev
løftet i en kombination af overraskende gode økonomiske
nøgletal og lave renter. Afkast i aktiver udstedt i USD blev
dog negativt påvirket af styrkelsen i euro. Det kom
specielt til udtryk for investeringer i stats- og
kreditobligationer, hvor de lave renteniveauer kun gav en
lille polstring overfor valutasvækkelsen.

FED hæver rente og vækstprognose

Vækstprognose opjusteres for Eurozonen
I Eurozonen steg konjunkturindikatorerne yderligere fra
allerede høje niveauer og signalerede, at væksten
accelererede yderligere i 4. kvartal. Der er således stadig
tegn på at robust efterspørgsel på de globale markeder
kompenserer for de negative effekter i valutamarkedet,
hvor euro blev styrket 14% over for USD i 2017. Den
positive nyhedsstrøm førte også til en opjustering i Den
Europæiske Centralbanks vækstprognose for de
kommende år, mens inflationsprognosen fortsat peger på
meget svag fremgang i inflationen.
Politik forstyrrer ikke markedet
I december blev der sat en dato for det italienske valg,
catalonierne stemte og briterne kom et skridt videre i
Brexit-forhandlingerne. Det var dog kun i det italienske
marked, at man så en markedsreaktion, i form af stigende
rentespænd over for tyske renter og en underperformance

Aktier

I USA udviklede konjunkturindikatorerne sig robust, og
flere ligger på de højeste niveauer siden midten af
00’erne. På arbejdsmarkedet er der stadig en robust
jobskabelse og arbejdsløsheden på 4,1% er den laveste
siden starten af årtusindskiftet. Det har løftet
forbrugertilliden og sat gang i forbruget, hvilket ses i
detailhandlen, der oplever accelererende vækst i
omsætningen. Den amerikanske centralbank (FED)
hævede som ventet renten med 0,25 %-point til 1,50%,
hvilket var den femte renteforhøjelse siden 2015 og
forventet
i
markedet.
Samtidig
løftede
FED
forventningerne til væksten de kommende år, mens
inflationsforventninger
og
renteforventninger
blev
fastholdt. Udover de robuste økonomiske nøgletal
afspejler de højere vækstforventninger til 2018 og 2019
positive effekter fra den kommende skattenedsættelse,
hvor flere af tiltagene træder i kraft allerede i 2018.
Kinesisk stabilitet og stigende råvarepriser
I Kina afholdt kommunistpartiet den årlige økonomiske
konference, som bød på mindre justeringer af fremtidige
vækstmål. Uden at angive specifikke tal for BNP-væksten
lægger man vægt på stabilitet i væksten (sandsynligvis
omkring de 6,5%), samtidig med at der skal arbejdes på
at øge kvaliteten af væksten, så den fremadrettet bliver
mere bæredygtig. Kombinationen af robust global vækst
og kinesisk stabilitet understøttede råvaremarkederne, og
olieprisen endte 2017 i det højeste niveau i 2½ år.
Risiko og muligheder
I lyset af ovenstående ser vi positivt på den økonomiske
udvikling og beholder vores overvægt på aktier og
undervægt på obligationer.

Kreditobl.
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Stat-/realkreditobl.
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Afkastoversigt 2017 - PFA Invest
Seneste
måned

2017

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,1%

0,7%

N/A

N/A

N/A

0,7%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

0,3%

3,7%

5,2%

7,1%

12,4%

31,2%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

0,5%

0,7%

N/A

N/A

N/A

0,7%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

0,7%

6,9%

5,4%

10,3%

15,4%

62,3%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

0,9%

7,4%

4,9%

-0,9%

N/A

11,6%

05-05-2015

PFA Invest Globale Aktier

1,3%

8,9%

5,4%

17,7%

18,5%

101,4%

01-10-2012

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,2%

1,0%

1,4%

N/A

N/A

2,4%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,3%

5,9%

8,1%

7,8%

19,4%

45,4%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,2%

-0,1%

-3,0%

N/A

N/A

-3,1%

21-10-2016

PFA Invest Danske Aktier

1,4%

14,5%

4,0%

36,4%

17,9%

163,2%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

0,7%

8,8%

-0,6%

11,4%

8,2%

56,2%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

1,1%

11,2%

3,0%

14,1%

-0,9%

29,6%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-0,2%

3,0%

6,6%

N/A

N/A

9,1%

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

Aktier

December

2017

Afdeling

0,1%

0,7%

Benchmark

0,1%

1,0%

Merafkast, %-point

0,0%

-0,3%

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.

2017 blev endnu et godt investeringsår, hvor vi så et
synkront opsving, med positiv vækst og stigende
tillidsindikatorer fra verdens store regioner. Dette
resulterede i faldende arbejdsløshed verden over, og tal
fra det amerikanske arbejdsmarked nåede ned på den
laveste arbejdsløshed i 17 år. På trods af stigende vækst
og faldende arbejdsløshed så vi ingen tegn på stigende
inflation. Dette resulterede i positive afkast på alle
risikofyldte aktiver, og til forskel fra tidligere år var
udsvingene beskedne igennem året.
Aktier gav årets højeste afkast, efterfulgt af obligationer
fra Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Årets
laveste afkast kom fra stats- og realkreditobligationer og
EUR blev styrket med 14% overfor amerikanske dollar.
De amerikanske aktier satte en række kursrekorder, men
med styrkelsen af EUR, har vi som dansk investor fået
de højeste afkast fra danske og europæiske aktier, samt
aktier fra Emerging Markets. Samlet set gav Balance AA
et afkast på 0,7% i 2017, hvilket var 0,3%-point mindre
end benchmark.
Afdelingen startede 23. juni 2017, og har kun delvist fået
gavn af årets stærke markeder.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance AA været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer, og
senest har aktier været overvægtet med 1,3%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering haft en højere
risiko end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier
er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. På obligationsdelen har afdelingen
haft en overvægt i realkreditobligationer i forhold til
statsobligationer. Kreditobligationer har været neutralt
allokeret, men afdelingen har været placeret lidt mere
sikkert end benchmark med en overvægt i Europa.
Danske obligationer er undervægtet. Afdelingen har
været overvægtet i USD som følge af investeringen i
amerikanske virksomhedsobligationer.
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Aktiemarkederne sluttede året godt med positive afkast
over hele linjen. I Balance AA bidrog den samlede
aktieportefølje med et afkast på 1,4% i december, hvilket
er 0,8%-point mere end benchmark. Globale aktier
performede fint i december, og gav 1,3% mod 0,7% til
benchmark. Danske aktier gav 1,4%, mens Emerging
Markets aktier gav et afkast på 2,6%.
Siden start gav aktier et samlet afkast på 1,4%, hvilket
var 1,4%-point mindre end benchmark.
Det er
regionsallokeringen og papirudvælgelsen der bidrager
negativt.

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.
Obligationer sluttede året af med små negative afkast i
december, som følge af generelle rentestigninger. I 2017
gav danske stats- og realkreditobligationer positive afkast
som følge af små rentefald, og specielt realkreditobligationer gav flotte afkast da de også nød godt af
store opkøb fra udenlandske investorer. Danske
obligationer gav et afkast på -0,2% i december og 0,6% i
2017, mens udenlandske obligationer gav et afkast på
-0,2% i december og -0,9% i 2017.
Kreditobligationer sluttede året af med et afkast på 0,2% i
december, hvilket var på niveau med benchmark. I 2017
gav kreditobligationer et samlet afkast på 0,8%.
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Allokering

Investeringsstrategi

Vi fastholder risikoen i afdelingen med en overvægt i
aktier på 1,3%-point, 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 neutralt
allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end
benchmark med en overvægt i Europa. Danske
obligationer er undervægtet.

Igennem 2017 har Balance A været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer, og
senest har aktier været overvægtet med 2,2%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering haft en højere
risiko end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier
er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. På obligationsdelen har afdelingen
haft en overvægt i realkreditobligationer i forhold til
statsobligationer. Kreditobligationer har været neutralt
allokeret, men afdelingen har været placeret lidt mere
sikkert end benchmark med en overvægt i Europa.
Danske obligationer er undervægtet. Afdelingen har
været overvægtet i USD som følge af investeringen i
amerikanske virksomhedsobligationer.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

11,3%

10,0%

1,3%

Kreditobligationer

29,6%

30,0%

-0,6%

Obligationer

57,4%

60,0%

-2,6%

Kontant

1,7%

0,0%

1,7%

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.

PFA Invest Balance A
Performance

December

2017

Afdeling

0,3%

3,7%

Benchmark

0,2%

4,1%

Merafkast, %-point

0,1%

-0,4%

2017 blev endnu et godt investeringsår, hvor vi så et
synkront opsving, med positiv vækst og stigende
tillidsindikatorer fra verdens store regioner. Dette
resulterede i faldende arbejdsløshed verden over, og tal
fra det amerikanske arbejdsmarked nåede ned på den
laveste arbejdsløshed i 17 år. På trods af stigende vækst
og faldende arbejdsløshed så vi ingen tegn på stigende
inflation. Dette resulterede i positive afkast på alle
risikofyldte aktiver, og til forskel fra tidligere år var
udsvingene beskedne igennem året.
Aktier gav årets højeste afkast, efterfulgt af obligationer
fra Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Årets
laveste afkast kom fra stats- og realkreditobligationer og
EUR blev styrket med 14% overfor amerikanske dollar.
De amerikanske aktier satte en række kursrekorder, men
med styrkelsen af EUR, har vi som dansk investor fået
de højeste afkast fra danske og europæiske aktier, samt
aktier fra Emerging Markets. Samlet set gav Balance A et
afkast på 3,7% i 2017, hvilket var 0,4%-point mindre end
benchmark.
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Aktiemarkederne sluttede året godt med positive afkast
over hele linjen. I Balance A bidrog den samlede
aktieportefølje med et afkast på 1,2% i december, hvilket
er 0,6%-point mere end benchmark. Globale aktier havde
en god måned med et afkast på 1,3%, som er en
merperformance på 0,7%-point i forhold til benchmark.
Danske aktier gav 1,4%, mens europæiske aktier gav
1,1%. Emerging Markets aktier gav ligeledes et afkast på
2,6%.
For 2017 gav aktier et samlet afkast på 9,7%, hvilket var
2,0%-point mere end benchmark. I 2017 var de positive
bidragsydere til performance en overvægt i Europa,
Emerging Markets og Danmark.

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
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kreditobligationer.
Obligationer sluttede året af med små negative afkast i
december, som følge af generelle rentestigninger. I 2017
gav danske stats- og realkreditobligationer positive afkast
som følge af små rentefald, og specielt realkreditobligationer gav flotte afkast da de også nød godt af
store opkøb fra udenlandske investorer. Danske
obligationer gav et afkast på -0,2% i december og 1,5% i
2017, mens udenlandske obligationer gav et afkast på
-0,2% i december og -0,3% i 2017.
Kreditobligationer sluttede året af med et afkast på 0,1% i
december, hvilket var lavereend benchmark. I 2017 gav
kreditobligationer et samlet afkast på 3,2%.

risikofyldte aktiver, og til forskel fra tidligere år var
udsvingene beskedne igennem året.
Aktier gav årets højeste afkast, efterfulgt af obligationer
fra Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Årets
laveste afkast kom fra stats- og realkreditobligationer og
EUR blev styrket med 14% overfor amerikanske dollar.
De amerikanske aktier satte en række kursrekorder, men
med styrkelsen af EUR, har vi som dansk investor fået
de højeste afkast fra danske og europæiske aktier, samt
aktier fra Emerging Markets. Samlet set gav Balance B et
afkast på 6,9% i 2017, hvilket var 1,3%-point mere end
benchmark.

Investeringsstrategi
Allokering
Vi fastholder risikoen i afdelingen med en overvægt i
aktier på 2,2%-point, 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 neutralt
allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end
benchmark med en overvægt i Europa. Danske
obligationer er undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

27,2%

25,0%

2,2%

Kreditobligationer

34,1%

35,0%

-0,9%

Obligationer

37,8%

40,0%

-2,2%

Kontant

1,0%

0,0%

1,0%

Igennem 2017 har Balance B været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer, og
senest har aktier været overvægtet med 2,2%.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering haft en højere
risiko end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier
er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. På obligationsdelen har afdelingen
haft en overvægt i realkreditobligationer i forhold til
statsobligationer. Kreditobligationer har været neutralt
allokeret, men afdelingen har været placeret lidt mere
sikkert end benchmark med en overvægt i Europa.
Danske obligationer er undervægtet. Afdelingen har
været undervægtet USD som følge af den regionale
allokering på aktieinvesteringerne.

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.

PFA Invest Balance B
Performance

December

2017

Afdeling

0,7%

6,9%

Benchmark

0,4%

5,6%

Merafkast, %-point

0,3%

1,3%

2017 blev endnu et godt investeringsår, hvor vi så et
synkront opsving, med positiv vækst og stigende
tillidsindikatorer fra verdens store regioner. Dette
resulterede i faldende arbejdsløshed verden over, og tal
fra det amerikanske arbejdsmarked nåede ned på den
laveste arbejdsløshed i 17 år. På trods af stigende vækst
og faldende arbejdsløshed så vi ingen tegn på stigende
inflation. Dette resulterede i positive afkast på alle
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Aktiemarkederne sluttede året godt med positive afkast
over hele linjen. I Balance B bidrog den samlede
aktieportefølje med et afkast på 1,2% i december, hvilket
er 0,6%-point mere end benchmark. Globale aktier havde
en god måned med et afkast på 1,3%, som er en
merperformance på 0,6 %-point i forhold til benchmark.
Danske aktier gav 1,4%, mens europæiske aktier gav
1,1%. Emerging Markets aktier gav ligeledes et afkast på
2,8%.
For 2017 gav aktier et samlet afkast på 10,2%, hvilket
var 2,6%-point mere end benchmark. I 2017 var de
positive bidragsydere til performance en overvægt i
Europa, Emerging Markets og Danmark.
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Obligationer

PFA Invest Balance C

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.

Performance

Obligationer sluttede året af med små negative afkast i
december, som følge af generelle rentestigninger. I 2017
gav danske stats- og realkreditobligationer positive afkast
som følge af små rentefald, og specielt realkreditobligationer gav flotte afkast da de også nød godt af
store opkøb fra udenlandske investorer. Danske
obligationer gav et afkast på -0,2% i december og 1,2% i
2017, mens udenlandske obligationer gav et afkast på
-0,2% i december og -0,3% i 2017.
Kreditobligationer sluttede året af med et afkast på 0,3% i
december, hvilket var på niveau med benchmark. I 2017
gav kreditobligationer et samlet afkast på 5,4%.

December

2017

Afdeling

0,9%

7,4%

Benchmark

0,5%

6,5%

Merafkast, %-point

0,4%

0,9%

2017 blev endnu et godt investeringsår, hvor vi så et
synkront opsving, med positiv vækst og stigende
tillidsindikatorer fra verdens store regioner. Dette
resulterede i faldende arbejdsløshed verden over, og tal
fra det amerikanske arbejdsmarked nåede ned på den
laveste arbejdsløshed i 17 år. På trods af stigende vækst
og faldende arbejdsløshed så vi ingen tegn på stigende
inflation. Dette resulterede i positive afkast på alle
risikofyldte aktiver, og til forskel fra tidligere år var
udsvingene beskedne igennem året.
Aktier gav årets højeste afkast, efterfulgt af obligationer
fra Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Årets
laveste afkast kom fra stats- og realkreditobligationer og
EUR blev styrket med 14% overfor amerikanske dollar.
De amerikanske aktier satte en række kursrekorder, men
med styrkelsen af EUR, har vi som dansk investor fået
de højeste afkast fra danske og europæiske aktier, samt
aktier fra Emerging Markets. Samlet set gav Balance C
et afkast på 7,4% i 2017, hvilket var 0,9%-point mere end
benchmark.

Allokering
Vi fastholder risikoen i afdelingen med en overvægt i
aktier på 2,2%-point, 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 neutralt
allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end
benchmark med en overvægt i Europa. Danske
obligationer er undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

57,2%

55,0%

2,2%

Kreditobligationer

19,0%

20,0%

-1,0%

Obligationer

22,0%

25,0%

-3,0%

1,8%

0,0%

1,8%

Kontant

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance C været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer, og
senest har aktier været overvægtet med 2,3%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering haft en højere
risiko end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier
er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. På obligationsdelen har afdelingen
haft en overvægt i realkreditobligationer i forhold til
statsobligationer. Kreditobligationer har været neutralt
allokeret, men afdelingen har været placeret lidt mere
sikkert end benchmark med en overvægt i Europa.
Danske obligationer er undervægtet. Afdelingen har
været undervægtet USD som følge af den regionale
allokering på aktieinvesteringerne.

Aktier
Aktieinvesteringerne i Balance C er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
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Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktiemarkederne sluttede året godt med positive afkast
over hele linjen. I Balance C bidrog den samlede
aktieportefølje med et afkast på 1,3% i december, hvilket
er 0,6-point mere end benchmark. Globale aktier havde
en god måned med et afkast på 1,3%, som er en
merperformance på 0,7 %-point i forhold til benchmark.
Danske aktier gav 1,4%, mens europæiske aktier gav
1,1%. Emerging Markets aktier gav ligeledes et afkast på
2,7%.

allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end
benchmark med en overvægt i Europa. Danske
obligationer er undervægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

77,3%

75,0%

2,3%

Kreditobligationer

10,1%

10,0%

0,1%

Obligationer

11,5%

15,0%

-3,5%

Kontant

1,1%

0,0%

1,1%

For 2017 gav aktier et samlet afkast på 9,4%, hvilket var
1,7%-point mere end benchmark. I 2017 var de positive
bidragsydere til performance en overvægt i Europa,
Emerging Markets og Danmark.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

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.
Obligationer sluttede året af med små negative afkast i
december, som følge af generelle rentestigninger. I 2017
gav danske stats- og realkreditobligationer positive afkast
som følge af små rentefald, og specielt realkreditobligationer gav flotte afkast da de også nød godt af
store opkøb fra udenlandske investorer. Danske
obligationer gav et afkast på -0,2% i december og 1,1% i
2017, mens udenlandske obligationer gav et afkast på
-0,2% i december og -0,3% i 2017.
Kreditobligationer sluttede året af med et afkast på 0,3% i
december, hvilket var på niveau med benchmark. I 2017
gav kreditobligationer et samlet afkast på 6,6%.

Allokering
Vi fastholder risikoen i afdelingen med en overvægt i
aktier på 2,3%-point, 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 neutralt
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December

2017

Afdeling

0,5%

0,7%

Benchmark

0,3%

1,6%

Merafkast, %-point

0,2%

-0,9%

2017 blev endnu et godt investeringsår, hvor vi så et
synkront opsving, med positiv vækst og stigende
tillidsindikatorer fra verdens store regioner. Dette
resulterede i faldende arbejdsløshed verden over, og tal
fra det amerikanske arbejdsmarked nåede ned på den
laveste arbejdsløshed i 17 år. På trods af stigende vækst
og faldende arbejdsløshed så vi ingen tegn på stigende
inflation. Dette resulterede i positive afkast på alle
risikofyldte aktiver, og til forskel fra tidligere år var
udsvingene beskedne igennem året.
Aktier gav årets højeste afkast, efterfulgt af obligationer
fra Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Årets
laveste afkast kom fra stats- og realkreditobligationer og
EUR blev styrket med 14% overfor amerikanske dollar.
De amerikanske aktier satte en række kursrekorder, men
med styrkelsen af EUR, har vi som dansk investor fået
de højeste afkast fra danske og europæiske aktier, samt
aktier fra Emerging Markets. Samlet set gav Balance
AKK et afkast på 0,7% i 2017, hvilket var 0,9% mindre
end benchmark. Underperformance kan primært
tilskrives negativ performance på aktier, og blev for en
stor dels vedkommende skabt frem til september.
Afdelingen startede 23. juni 2017, og har kun delvist fået
gavn af årets stærke markeder.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har Balance AKK været placeret med en
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neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer, og
senest har aktier været overvægtet med 1,1%-point.
Afdelingens aktieandel har på baggrund af både
aktieudvælgelse og regionsallokering haft en højere
risiko end det globale aktiemarked. Overvægten i aktier
er hovedsageligt taget fra placeringen i stats- og
realkreditobligationer. På obligationsdelen har afdelingen
haft en overvægt i realkreditobligationer i forhold til
statsobligationer. Kreditobligationer har været neutralt
allokeret, men afdelingen har været placeret lidt mere
sikkert end benchmark med en overvægt i Europa.
Danske obligationer er undervægtet. Afdelingen har
været undervægtet USD som følge af den regionale
allokering på aktieinvesteringerne.

-0,2% i december og -0,9% i 2017.
Kreditobligationer sluttede året af med et afkast på 0,2% i
december, hvilket var på niveau med benchmark. I 2017
gav kreditobligationer et samlet afkast på 0,6%.

Allokering
Vi fastholder risikoen i afdelingen med en overvægt i
aktier på 1,1%-point, 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 neutralt
allokeret, men afdelingen er placeret lidt mere sikkert end
benchmark med en overvægt i Europa. Danske
obligationer er undervægtet.

Aktier
Aktiemarkederne sluttede året godt af med positive
afkast over hele linjen. I Balance AKK bidrog den
samlede aktieportefølje med et afkast på 1,6% i
december, hvilket er 0,9%-point mere end benchmark.
Globale aktier performede fint i december, og gav 1,5%
mod 0,7% til benchmark. Danske aktier gav 1,7%, mens
Emerging Markets aktier gav et afkast på 2,6%.
Siden start gav aktier et samlet afkast på 1,2%, hvilket
var 1,0%-point mindre end benchmark.
Det er
regionsallokeringen og papirudvælgelsen, der bidrager
negativt.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i Balance AKK 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.
Obligationer sluttede året af med små negative afkast i
december, som følge af generelle rentestigninger. I 2017
gav danske stats- og realkreditobligationer positive afkast
som følge af små rentefald, og specielt realkreditobligationer gav flotte afkast da de også nød godt af
store opkøb fra udenlandske investorer. Danske
obligationer gav et afkast på -0,2% i december og 0,4% i
2017, mens udenlandske obligationer gav et afkast på
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Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

41,1%

40,0%

1,1%

Kreditobligationer

26,8%

27,0%

-0,2%

Obligationer

31,2%

33,0%

-1,9%

Kontant

0,9%

0,0%

0,9%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,2% i december, hvilket var
på niveau med benchmark. I 2017 var afkastet efter
omkostninger 1,0%, hvilket var 0,4%-point lavere end
benchmark.
Årets sidste måned bød på mindre rentestigninger, med
de største stigninger i de 5-årige renter. Renteudsvingene, som steg i november, faldt tilbage igen i
december og dermed slutter året med et pænt fald,
hvilket har haft en positiv påvirkning på afkastet i de
konverterbare realkreditobligationer. Kreditspændet på
konverterbare realkreditobligationer forblev neutralt i
forhold til statsobligationer i december, men over året er
kreditspændet indsnævret pænt, hvilket har haft en
positiv påvirkning på afkastet fra konverterbare
realkreditobligationer. For rentetilpasningsobligationer
har december været en måned uden de store udsving.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,2% i december, hvilket var
på niveau med benchmark. I 2017 var afkastet efter
omkostninger -0.1%, hvilket var 0,3%-point lavere end
benchmark.
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I december blev der sat en dato for det italienske valg,
catalonierne stemte og briterne kom et skridt videre i
Brexit-forhandlingerne. Det var dog kun i det italienske
marked, at man så en markedsreaktion, i form af
stigende rentespænd over for tyske renter. Set i et større
perspektiv er rentebevægelsen dog beskeden og
afspejler, at selvom protestpartiet 5-stjerne bevægelsen
står stærkt i meningsmålingerne, er der ikke udsigt til, at
Italien vil teste medlemskabet af EU eller Euroen.
I Catalonien bevarede pro-uafhængighedspartierne et
spinkelt flertal i parlamentet og ser ud til at kunne danne
regering. Et lille flertal af alle afgivne stemmer peger dog
fortsat i retning af at bevare status quo, og der er ikke
umiddelbart optræk til at nyt opgør om selvstændighed.
Spændet mellem spanske og tyske renter var forholdsvis
upåvirket.
Den amerikanske centralbank (FED) hævede som ventet
renten med 0,25 procentpoint til 1,50%. Det var den
femte renteforhøjelse siden 2015 og forventet af
markedet. Samtidig løftede FED forventningerne til
væksten de kommende år, mens inflationsforventninger
og renteforventninger blev fastholdt. Udover de robuste
økonomiske
nøgletal
afspejler
de
højere
vækstforventninger til 2018 og 2019 positive effekter fra
den kommende skattenedsættelse, hvor flere af tiltagene
træder i kraft allerede i 2018. De positive takter pressede
de kortere renter op, og den 5-årige statsrente sluttede
måneden ca. 0,10%-point højere.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,3% i december, hvilket var
på niveau med benchmark. I 2017 var afkastet efter
omkostninger 5,9%, hvilket var 0,8%-point bedre end
benchmark.
I december fik Trump vedtaget en skattereform og FED
hævede renten, hvilket resulterede i betydelige fald i
segmentet for obligationer med lav kreditkvalitet. Medio
december kom tilliden tilbage, dog uden at hele faldet
blev indhentet. Olieprisen forstsatte den positive trend,
godt hjulpet på vej af forsyningsforstyrrelser i Libyen og
Nordsøen, samt stagnation i antallet af nytilførte
boreplatforme i USA. Energisektoren klarede sig bedst
efterfulgt af Anden Industri, som indeholder et større
antal leverandører til olieindustrien. Obligationer med den
laveste kreditkvalitet klarede sig bedst, mens obligationer
med den højeste kreditkvalitet, klarede sig dårligst,
hvilket til dels kan tilskrives den højere rentefølsomhed.
Konkursraten for 2017 endte på 1,5%, hvilket er
betydeligt under det langsigtede gennemsnit på 3,5%.
Der forventes en stigning i 2018, som dog vil være drevet
af et par allerede forventede konkurser.
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For Emerging Markets obligationer blev december en
stille måned og positiv afslutning på et meget stærkt år.
Især formandsopgøret i regeringspartiet ANC i Sydafrika
tog en del opmærksomhed, da landet er et stort marked
og en stor økonomi. Sydafrika har gennem mange år
været plaget af høj arbejdsløshed, lav økonomisk vækst
og politiske problemer. Den nuværende præsident Jacob
Zuma har været fulgt af en voksende mængde
korruptionsanklager samt flere angreb på den politiske
uafhængighed af blandt andet centralbanken. Markedets
store håb var derfor, at den tidligere vicepræsident Cyril
Ramaphosa vandt formandsopgøret, hvilket ligeledes
skete. Ramaphosa vurderes som reformvenlig og
markedsorienteret. Håbet er, at han kan vende den
negative økonomiske udvikling, hvorfor sydafrikanske
aktiver steg.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen gav et et afkast på 1,4% i december, hvilket
var 0,7% bedre benchmark. I 2017 var afkastet efter
omkostninger 14,5%, hvilket var 2,3%-point lavere end
benchmark.
Året var præget af, at langt den største del af afkastet
materialiserede sig i årets første 5-6 måneder. Resten af
året var udviklingen næsten flad.
Den suverænt største aktie i Danmark - Novo Nordisk var efter et sløjt 2016 med et fald på 35%, en stærk aktie
i 2017 med en stigning på 34%. Den bekymring der var
for prispres på Novos produkter i USA mindskedes i
2017. Samtidig så vi en række flotte data fra Novos
kommende produkter.
I den modsatte ende fandt vi Pandora, der faldt 25% i
2017. Pandora faldt på bekymring om den fremtidige
vækst på de store markeder.
DSV var en af de bedste aktier med en stigning på 56%.
Selskabet købte i 2016 det amerikanske selskab Uti, der
var i meget dårlig forfatning ved overtagelsen, men DSV
fik hurtigt vendt udviklingen og det ser ud til at Uti har
næsten samme overskudsgrad som det oprindelige DSV.
De største positive bidragsydere til årets relative afkast
ift. benchmark har været DSV (overvægt), Københavns
Lufthavne (undervægt) og Mærsk (undervægt). Pandora
(overvægt), Vestas (overvægt) og Ambu (undervægt)
bidrog negativt.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav et afkast på 1,3% i december, hvilket var
0,7%-point bedre benchmark. I 2017 var afkastet efter
omkostninger 8,9%, hvilket var 1,2%-point bedre end
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benchmark.
Årets sidste måned var præget af forhandlingerne om en
skattereform i USA. Reformen tilgodeser primært lokale
amerikanske selskaber, og disse var blandt månedens
stærkeste afkast.
Månedens bedste aktie var Ally Financial, selskabet er
en af de store vindere fra skattereformen og sluttede et
stærkt år af med en pæn stigning i december. Ally har al
sin forretning i USA og kan se sin skattesats falde fra lige
under 35% til midt-tyverne.
Mylan, der fremstiller generisk medicin, var porteføljens
næstbedste aktie. Medicinalindustrien i USA står
formentlig overfor en striksere regulering, i forsøget på at
dæmpe prisstigninger. Mylan lader mere og mere til at
være selskabet, der kan håndtere transitionen blandt de
generiske producenter. Opskriften lader til at være
lempeligere krav for godkendelse. Dette medfører øget
konkurrence, men et større marked.
De største negative bidrag var Allergan og Royal Phillips.
Selskaberne fortsatte en svag tendens, uden større
negative nyheder i måneden.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
Afdelingen gav et afkast på 0,7% i december, hvilket var
på niveau med benchmark. I 2017 gav afdelingen et
afkast på 8,8% efter omkostninger, hvilket var 1,6%-point
lavere end benchmark.
December var markedsmæssigt en stille måned med et
positivt afkast på 0,8% og afsluttede dermed 2017 med
et særdeles tilfredsstillende afkast i absolutte termer.
Olien fortsatte med at stige dels på baggrund af OPEC
og sidst på måneden efter et attentat på en pipeline i
Libyen. Energisektoren var derfor også blandt de bedst
performende sektorer i måneden, kun overgået af
selskaberne i råvaresektoren, der igen havde en stærk
måned, både som konsekvens af den globale
vækstsituation og især en positiv udvikling i
kobberprisen. De mere defensive sektorer, som
Healthcare og Stabilt Forbrug, lå i den lave ende af
skalaen, dog stadig med positive afkast i et stille marked.
Den eneste sektor, som for alvor blev ramt, var
forsyningssektoren, som måtte notere et negativt afkast
på -3,0% som følge af stigende renter og input costs
generelt. Den europæiske banksektor performede stort
set som det generelle marked, men i løbet af måneden
var der en del mere voaltilitet, især op til offentliggørelsen
af retningslinier fra Basel IV-kommissionen omkring
bankernes opgørelse af soliditet fremadrettet.
I afdelingen var der positivt bidrag fra eksponeringen til
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Finans og IT på sektornvieau. I Finans var det især
bankerne, der bidrog positivt på baggrund af nyhederne
omkring Basel IV, der gavnede selskaber som ABN Amro
og Danske Bank i porteføljen. Eksponeringen til Microsoft
og Cap Gemini var hovedårsagen til det positive bidrag
fra IT-sektoren. De største negative bidrag kom fra
afdelingens overvægt af Healthcare sektoren, samt en
manglende
eksponering
til
selskaber
indenfor
råvareudvinding.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 1,1% i december, hvilket var
0,3%-point bedre end benchmark. I 2017 gav afdelingen
et afkast på 11,2% efter omkostninger, hvilket var 0,8%point bedre end benchmark.
Den første halvdel af 2017 var drevet af stærk optimisme
på markederne. Således blev stort set hele årets afkast
på de europæiske aktiemarkeder skabt indtil midten af
maj måned. Ved udgangen af 2017 ligger aktieindeksene
således på stort set samme niveau som i maj 2017.
I 2017 have europæiske aktier modvind af en stigende
dollar, men også overfor en bred valutakurv, der afspejler
Europas samhandelspartnere. På trods af modvinden
oplevede europæiske aktier flotte tocifrede afkast.
I perioder med fremgang i økonomien er det normalt
cykliske sektorer og små selskaber, der gør det godt. Det
var netop tilfældet i 2017. Således var små selskaber
blandt de bedste investeringer i 2017. Små selskaber er
generelt mere risikable end store selskaber, bl.a. på
grund af smallere forretningsområder og sværere adgang
til finansiering i krisetider. Også vækstaktier var blandt
vinderne relativt til det brede marked. Blandt de
kategorier af markedet, der havde det svært, var
selskaber med stabil indtjening og stabile aktiekurser –
det man normalt vil betegne som høj kvalitet.
Blandt kategorier med modvind på markedet var også
Value aktier, der generelt gjorde det dårligere end
markedet. Det virker overraskende, idet man normalt i en
ekspansion, hvor kvalitet underperformer, så vil forvente
at Value outperformer. Derfor er det meget
tilfredsstillende, at afdelingen i 2017 gav et bedre afkast
end både Value kategorien og det brede marked.
De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
OMV (olie), STMicroelectronics (IT) og Faurecia
(reservedele til biler). STMicroelectronics og OMV var
også de selskaber, der bidrog mest til merafkastet i 2016.
På grund af de kraftigt stigende kurser i disse selskaber
er positionerne løbende blevet nedbragt til ”normale”
positionsstørrelser, da de ellers ville udgøre en stor del af
porteføljen. De negative bidrag er kommet fra Metro
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(detailhandel), BT (telekommunikation) samt Royal Mail
(post og logistik).

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen gav et afkast på -0,2% i december, hvilket var
0,6%-point lavere end benchmark. I 2017 gav afdelingen
et afkast på 3,0% efter omkostninger, hvilket var 3,6%point lavere end benchmark.
Afdelingens afkast for 2017 er på niveau med MSCI USA
Minimum Volatility indekset og andre lignende indeks
med tilsvarende risikoprofil som afdelingen. Afdelingens
afkast i danske kroner skal ses i sammenhæng med den
betydelige svækkelse af den amerikanske dollar i 2017. I
lokal valuta er amerikanske aktier steget med over 20% i
2017.
Det globale opsving fortsatte med ufortrøden styrke i
december, og de økonomiske nøgletal ligger på det
højeste niveau i flere år. Kombinationen af robuste
økonomiske nøgletal og vedtagelsen af en amerikansk
skattenedsættelse gav et positivt skub til specielt
amerikanske aktier. I USA udviklede konjunkturindikatorerne sig robust, og flere ligger omkring de
højeste niveauer siden midten af 00’erne. På
arbejdsmarkedet er der stadig en robust jobskabelse, og
arbejdsløsheden er den laveste siden starten af
årtusindskiftet. Det har løftet forbrugertilliden og sat gang
i forbruget, hvilket ses i detailhandlen, der oplever
accelererende vækst i omsætningen. Den amerikanske
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centralbank hævede som forventet renten, hvilket var
den femte renteforhøjelse siden 2015. Samtidig løftede
centralbanken forventningerne til væksten de kommende
år, mens inflationsforventninger og renteforventninger
blev fastholdt. Udover de robuste økonomiske nøgletal
afspejler de højere vækstforventninger til 2018 og 2019
positive effekter fra den kommende skattenedsættelse,
hvor flere af tiltagene træder i kraft allerede i 2018.
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
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 i 2017 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 Marathon Oil, AT&T
og Chevron, mens Edison International, PG&E og 3M 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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