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PFA Invest Balance udvider investeringsuniverset
PFA Invests Balance afdelinger udvider nu
investeringsuniverset ved at investere ca. otte procent af
afdelingernes midler i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile
afkast i investeringsafdelingerne.
Attraktiv investeringsmulighed
Ejendomspriser udvikler sig ofte mere stabilt end
aktiekurserne, hvilket er med til at reducere risikoen.
Samtidig er huslejerne typisk indekseret og sikret på lange
lejekontrakter. Det giver ejendomsinvesteringer en stabilitet
og en beskyttelse mod inflation, som er svær at opnå med
traditionelle obligationer. Til sammen gør det ejendomme
attraktive for en portefølje og giver endnu et stærkt ben at
stå på for balanceafdelingerne.
Investeringen udnytter PFA’s stærke
investeringsmotor
Obligationen Balance afdelingerne investerer i, giver
eksponering til PFA Pensions veletablerede
ejendomsportefølje, som er en af Danmarks største og
forvaltes af PFA Ejendomme. PFA Invest udnytter dermed
de stordriftsfordele, der er ved at være en del af PFA’s

stærke investeringsmotor.
PFA Ejendomme har en klar strategi for sin forvaltning af
ejendomme, som bygger på årelang erfaring. Det betyder
bl.a., at PFA Ejendomme har et godt forhold til sine lejere,
hvilket er essentielt for at styre risikoen i porteføljen.
Herudover gør størrelsen og erfaringen, at PFA
Ejendomme bliver tilbudt nogle af de mest attraktive og
unikke investeringer på ejendomsmarkedet i Danmark.
Fælles for ejendommene i PFA Ejendommes portefølje er,
at de er velbeliggende, overvejende placeret i København
og med solide lejere.
Hvorfor gør vi det nu?
Traditionelle obligationer har igennem de seneste mange år
bidraget med attraktive afkast til Balance afdelingerne som
følge af lav vækst og faldende renter. Nu ser det ud til, at
væksten for alvor har fået fat, og vi er begyndt at se tegn
på stigende inflation. Stigende inflation er normalt lig med
stigende renter og dermed lavere afkast på traditionelle
obligationer. PFA Asset Management mener derfor, at det
er et godt tidspunkt at skifte over til en eksponering mod en
bred og veletableret ejendomsportefølje.

Eksempler fra PFA Ejendommes portefølje som Balance afdelingerne er eksponeret mod
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Markedskommentar
Trusler om en eskalerende handelskonflikt lægger et låg
på de globale aktiemarkeder, men under overfladen er det
globale økonomiske opsving stadig intakt. Specielt USA
har økonomisk momentum, mens signalerne fra
eurozonen er lidt mere blandede. Emerging Markets har
oplevet modvind fra en styrket dollarkurs, højere
amerikanske renter og politisk uro i enkelte lande.
Nedadrettede risici til væksten er stigende.
Eskalerende handelskonflikt
Handelskonflikten er intensiveret henover den seneste
måned. Trump har sammenlagt pålagt ekstratold på varer
for 50 mia. USD og de kommende uger vil varer for
yderligere 50 mia. USD vil blive pålagt told. Hertil kommer
trusler om told på varer fra Kina for yderligere ca. 400
mia. USD og told på biler fra Europa, som kan løbe op i
40 mia. USD. Toldsatserne har en negativ påvirkning på
væksten, da etablerede produktionskæder brydes op, og
varer bliver dyrere for virksomheder og forbrugere. Ser
man bort fra truslerne, er de økonomiske konsekvenser af
toldsatserne dog stadig beskedne, set i det store billede.
Væksten i USA og Kina vurderes at blive påvirket negativt
med under 0,2%-point det kommende år, mens
amerikansk inflation kan blive løftet med under 0,1%point. I Europa er de direkte effekter mindre, da de
indførte toldsatser på stål og aluminium og efterfølgende
gengældelsesforanstaltninger påvirker en mindre del af
økonomien. Hvis Trump indfører en forhøjet told på
europæiske biler, kan konsekvenserne blive mere synlige,
da eksempelvis Tysklands eksport af biler svarer til 0,6%
af BNP.
Handelskonflikten har dog haft en markant effekt på
aktiemarkederne, da disse også indregner en
sandsynlighed for at Trumps trusler bliver implementeret.
Hertil kommer at den hårde retorik har en indirekte effekt
på økonomien, da virksomheder bliver mere tilbageholdne
med investeringer når usikkerheden øges. Kinesiske og
andre Emerging Market aktieindeks har været hårdest
ramt, og også europæiske aktier har tabt terræn overfor
amerikanske aktier i juni.
Indtil videre har de økonomiske nøgletal bekræftet at det
globale opsving er intakt, men der er tegn på moderat
bekymring for handelskonflikten i flere indikatorer som
måler stemningen blandt virksomheder. Det er specielt
udenfor USA at stemningen har fået et tryk nedad, mens
amerikanske indikatorer tyder på at væksten er øget i
årets andet kvartal.
Moderat vækst i Eurozonen
I Eurozonen er tilliden blandt fremstillingsvirksomheder
faldet til det laveste niveau siden december 2016. Flere af
virksomhederne melder om kapacitetsproblemer, stigende
råvarepriser og bekymring om den potentielle
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handelskonflikt, men der er ikke udbredt bekymring om
efterspørgslen.
Blandt
servicevirksomhederne
er
stemingen stabiliseret lige under niveaet fra sidste år og
der meldes om øget ordreindgang og positive
ansættelsesplaner. Samlet set tyder de indløbne data på,
at væksten i 2. kvartal øges i forhold til 1.kvartal., men
ligger lavere end sidste års BNP-vækst på 2,4%.
Stigende oliepriser har løftet inflationen til 2,0%, men
kerneinflationen aftog til 1,0% i juni og understreger, at
det underliggende inflationspres stadig er svagt. Den
europæiske centralbank – ECB - annoncerede, at
renterne ville forblive uændrede indtil slutningen af
sommeren
2019
og
muligvis
længere,
mens
opkøbsprogrammet blev forlænget med tre måneder til
slutningen af 2018, hvor det så vil stoppe. Signalet om en
længere end ventet periode med uændrede renter gav et
tryk nedad på rentekurven og medførte en svækkelse af
euroen.
Robust fremgang i USA
I USA viser nøgletallene tegn på stigende aktivitet i
kølvandet på skattelettelser og en ekspansiv budgetaftale.
Aktiviteten er bredt baseret, med fremgang blandt serviceog fremstillingsvirksomheder og på arbejds- og
boligmarkedet. Den amerikanske centralbank - Fed hævede som ventet renten til 2,0% i juni og signalerede,
at man er klar til at hæve renten yderligere to gange i år.
Det er en lille opjustering af renteforventningerne ift.
tidligere og afspejler forventninger om fortsat robust
vækst, fuld beskæftigelse og inflation på niveau med
målsætningen. Justeringen var ventet i markedet og førte
ikke til de store bevægelser i obligations- og
aktiemarkederne.
Emerging Market lande under pres – hold øje med
Kina
De seneste to måneder har været hårde for Emerging
Markets, som både har set faldende aktiekurser og
svækkede valutaer. Dels er de blevet presset af en styrket
USD, som gør lån udstedt i USD dyrere og mindsker
amerikanske investorers appetit på EM-aktiver, og dels
har større EM-lande som Tyrkiet og Brasilien været
negativt påvirket af den politiske udvikling og skuffende
vækstindikatorer.
I Kina signalerer de fleste indikatorer fortsat robust vækst.
Centralbanken har dog meddelt, at bankernes
reservekrav sænkes umiddelbart efter, at USA
introducerer de første toldsatser i juli. Det vil øge
udlånskapaciteten og kan understøtte væksten. Samtidig
er den kinesiske Renminbi – CNY - blevet svækket
næsten 4% over for USD i juni. Indtil videre har
finansmarkederne taget svækkelsen af CNY roligt, men
bevægelserne leder tankerne tilbage til 2015, hvor en
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tilsvarende bevægelse var katalysator for et større frasalg
på de globale aktiemarkeder. Siden da er volatiliteten i
CNY øget og den aktuelle kurs overfor USD er tæt på
niveauet i slutningen af 2017. Det kan gøre
finansmarkederne lidt mere hårdhudede over for
valutakursbevægelser. Men hvis bevægelsen fortsætter,
og der er tegn på at kineserne bruger valutaen som

modsvar til amerikanske toldafgifter, kan det sprede de
negative konsekvenser fra handelskonflikten til andre
regioner og føre til en mere negativ stemning i markedet.
Det er dog ikke uden konsekvenser i Kina, da flere
kinesere vil blive fristet til at flytte penge ud af landet og
dermed lægge pres på valutareserven – en trend som
også
var
tydelig
i
2015.

Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
PFA Invest afdelinger

Juni

2018

2017

2016

2015

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

-0,2%

-0,4%

0,7%

-

-

0,3%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

-0,4%

-0,3%

3,7%

5,2%

7,1%

30,8%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

-0,7%

-0,3%

0,7%

-

-

0,4%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

-0,7%

0,3%

6,6%

5,4%

10,3%

62,7%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-1,0%

0,2%

7,4%

4,9%

-0,9%

11,9%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,1%

0,3%

1,0%

1,4%

-

2,7%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-0,5%

-2,5%

5,9%

8,1%

7,8%

41,7%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,3%

-0,6%

-0,1%

-3,0%

-

-3,7%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

-0,3%

3,6%

8,9%

5,4%

17,7%

108,8%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

-0,6%

-1,6%

14,5%

4,0%

36,4%

158,9%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-0,2%

-2,4%

8,8%

-0,6%

11,4%

52,4%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-1,7%

-3,0%

11,2%

3,0%

14,1%

25,7%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

1,2%

4,5%

3,0%

5,9%

-

14,0%

21-10-2016

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

reducere risikoen i porteføljen, hvorfor aktieandelen er
reduceret med 1%-point siden sidste måned.
Juni

2018

-0,2%

-0,4%

-0,1%

-0,4%

-0,1%

0,0%

Ved udgangen af første halvår, ser vi tilbage på en
periode hvor markedsstemningen har været udfordret til
den negative side. Inflationen i USA og de korte renter
er steget, handelskrigen bliver ved med at blusse op og
perioden med meget små markedsudsving er forbi. I
Europa er væksten positiv men ikke høj, og endnu
engang oplever flere europæiske lande udfordringer i det
politiske system og på enkelte landes finanser.
På trods af alt dette kan vi konstatere, at der stadigvæk
er optimisme at spore. Økonomien er i fin form og selvom
inflationen er steget, er den under kontrol, handelskrigen
skal eskalere markant for at mindske væksten signifikant
og indtjeningen i virksomhederne er god.
På aktiesiden er det specielt teknologiaktier i USA, samt
virksomheder rettet imod indenlandsk efterspørgsel, der
har givet høje afkast i år og samtidig er USD styrket i år,
hvilket betyder at afdelingens aktiver i USD bidrager
positivt til performance.
Kreditobligationer har udviklet sig negativt i år, men det
er vigtigt at konstatere at modgangen skyldes at
efterspørgslen er stagneret og ikke at frygten for antallet
af konkurser er steget.
På Emerging Markets er der fokus på at US funding er
blevet dyrere, hvilket mindsker efterspørgslen efter
Emerging
Markets
aktiver.
Derudover
er
inflationsudviklingen mere presserende i Emerging
Markets, hvilket giver modvind til aktiverne. Kinesiske
aktiver oplever et stort outflow for tiden, og valutauro er
igen kommet i fokus, hvilket tidligere har udløst stor
nervøsitet i markedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -0,2% i juni,
hvilket var 0,1%-point mindre end benchmark. År til dato
er porteføljen faldet 0,4%, hvilket svarer til benchmark.

Investeringsstrategi
Økonomien er fortsat i en fase hvor vi er komfortable
med investeringer i aktier og risikofyldte aktiver. Men set i
lyset af forventning om stigende uro pga. handelskrig hen
over sommeren, hvor likviditeten typisk er meget lav og
eventuel uro typisk rammer priserne hårdt, har vi valgt at
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Reduktionen i aktieandelen er sket gennem salg af aktier
fra Europa og Emerging Markets. Aktier er ikke markant
undervægtet, da det vil mindske divesifikationseffekten
for meget. Derudover har vi tilføjet ejendomme, som nu
udgør 8% af porteføljen. Andelen af stat-, realkredit- og
kreditobligationer er mindsket for at finansiere købet af
ejendomme.
Samlet set er porteføljen placeret med neutralt i aktier,
en undervægt i obligationer og en overvægt i
ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, USA Stabile Aktier og Emerging
Markets.
Europæiske aktier er faldet ca. 1% i juni, mens aktier fra
Emerging Markets er faldet ca. 4% (-12% fra toppen i
februar). Amerikanske aktier er fortsat med at stige. For
afdelingens aktieportefølje var overvægten i aktier fra
Emerging Markets dermed dyr, og undervægten i
amerikanske aktier trak yderligere ned sammen med
placeringen i defensive aktier, som porteføljen specielt
har i den europæiske del. Aktieporteføljen gav et samlet
afkast på -1,0% i juni. År til dato har aktieporteføljen givet
1,2% mod benchmark der har givet 3,4%. Da Emerging
Market ikke er med i benchmark, har specielt denne
position trukket ned, men også overvægten i Europa har
været dyr. Det er i dette lys reduktionen i netop disse to
regioner skal ses. Vi ser et pænt potentiale i Europa og
Emerging Market aktier, men konstaterer at markedet
priser risiko i disse regioner højt.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele
porteføljen ned i forhold til benchmark.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
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afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast
på 0,2%. Den 10-årige danske rente oplevede pæne
stigninger i løbet af juni, men ultimo faldt renten tilbage,
hvilket resulterede i afkast tæt på nul. Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og gav
0,3% i juni. År til dato har danske obligationer givet 0,4%,
mens udenlandske stater har givet -0,6%. Obligationer er
undervægtet ca 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,6% i juni.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År
til dato er afkastet -2,4%. Kreditobligationer er
undervægtet op mod 5%.
Stats og realkreditobligationer performer på linje med
benchmark, mens kreditobligationer har en positiv
performance.

Ejendomme
Porteføljen har udvidet investeringsuniverset ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile
afkast i porteføljen.

Fordeling
Aktier
Kreditobligationer
Obligationer
Ejendomme
Kontant

Afdeling

Benchmark

Relativt

11,0%

10,0%

1,0%

24,0%

30,0%

-6,0%

56,6%

60,0%

-3,4%

7,4%

0,0%

7,4%

1,0%

0,0%

1,0%

PFA Invest Balance A
Performance
Afdeling
Benchmark
Merafkast, %-point

Juni

2018

-0,4%

-0,3%

-0,2%

-0,2%

-0,3%

-0,2%

Ved udgangen af første halvår, ser vi tilbage på en
periode hvor markedsstemningen har været udfordret til
den negative side. Inflationen i USA og de korte renter
er steget, handelskrigen bliver ved med at blusse op og
perioden med meget små markedsudsving er forbi. I
Europa er væksten positiv men ikke høj, og endnu
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engang oplever flere europæiske lande udfordringer i det
politiske system og på enkelte landes finanser.
På trods af alt dette, kan vi konstatere, at der stadigvæk
er optimisme at spore. Økonomien er i fin form og selvom
at inflationen er steget, er den under kontrol,
handelskrigen skal eskalere markant for at mindske
væksten signifikant og indtjeningen i virksomhederne er
god.
På aktiesiden er det specielt teknologiaktier i USA, samt
virksomheder rettet imod indenlandsk efterspørgsel der
har givet høje afkast i år og samtidig er USD styrket i år,
hvilket betyder at afdelingens aktiver i USD bidrager
positivt til performance.
Kreditobligationer har udviklet sig negativt i år, men det
er vigtigt at konstatere at modgangen skyldes at
efterspørgslen er stagneret og ikke at frygten for antallet
af konkurser er steget.
På Emerging Markets er der fokus på at US funding er
blevet dyrere, hvilket mindsker efterspørgslen efter
Emerging
Markets
aktiver.
Derudover
er
inflationsudviklingen mere presserende i Emerging
Markets, hvilket giver modvind til aktiverne. Kinesiske
aktiver oplever et stort outflow for tiden, og valutauro er
igen kommet i fokus, hvilket tidligere har udløst stor
nervøsitet i markedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -0,4% i juni,
hvilket var 0,3%-point mindre end benchmark. År til dato
er porteføljen faldet -0,3%, hvilket er 0,2% mindre end
benchmark.

Investeringsstrategi
Økonomien er fortsat i en fase hvor vi er komfortable
med investeringer i aktier og risikofyldte aktiver. Men set i
lyset af forventning om stigende uro pga. handelskrig hen
over sommeren, hvor likviditeten typisk er meget lav og
eventuel uro typisk rammer priserne hårdt, har vi valgt at
reducere risikoen i porteføljen, hvorfor aktieandelen er
reduceret med 3%-point siden sidste måned.
Reduktionen i aktieandelen er sket gennem salg af aktier
fra Europa og Emerging Markets. Derudover har vi tilføjet
ejendomme, som nu udgør 8% af porteføljen. Andelen af
stat-, realkredit- og kreditobligationer er mindsket for at
finansiere købet af ejendomme.
Samlet set er porteføljen placeret med en neutralvægt i
aktier, en undervægt i obligationer og en overvægt i
ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen 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.
Europæiske aktier er faldet ca. 1% i juni, mens aktier fra
Emerging Markets er faldet ca. 4% (-12% fra toppen i
februar). Amerikanske aktier er fortsat med at stige. For
afdelingens aktieportefølje var overvægten i aktier fra
Emerging Markets dermed dyr, og undervægten i
amerikanske aktier trak yderligere ned sammen med
placeringen i defensive aktier, som porteføljen specielt
har i den europæiske del. Aktieporteføljen gav et samlet
afkast på -1,3% i juni. År til dato har aktieporteføljen givet
0,7% mod benchmark der har givet 3,4%. Da Emerging
market ikke er med i benchmark, har specielt denne
position trukket ned, men også overvægten i Europa har
været dyr. Det er i dette lys reduktionen i netop disse to
regioner skal ses. Vi ser et pænt potentiale i Europa og
EM aktier, men konstaterer at markedet priser risiko i
disse regioner højt.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele
porteføljen ned i forhold til benchmark.

Ejendomme
Porteføljen har udvidet investeringsuniverset ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile
afkast i porteføljen.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

25,7%

25,0%

0,7%

29,9%

35,0%

-5,1%

35,7%

40,0%

-4,3%

8,0%

0,0%

8,0%

0,7%

0,0%

0,7%

Aktier
Kreditobligationer
Obligationer
Ejendomme
Kontant

PFA Invest Balance B
Performance

Obligationer

Afdeling

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.

Benchmark

Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast
på 0,1%. Den 10-årige danske rente oplevede pæne
stigninger i løbet af juni, men ultimo faldt renten tilbage,
hvilket resulterede i afkast tæt på nul. Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og gav
0,3% i juni. År til dato har danske obligationer givet 0,4%,
mens udenlandske stater har givet -0,6%. Obligationer er
undervægtet ca 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i juni.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År
til dato er afkastet -1,5%. Kreditobligationer er
undervægtet op mod 5%.
Stats og realkreditobligationer performer på linje med
benchmark, mens kreditobligationer har en positiv
performance.

Merafkast, %-point

Juni

2018

-0,7%

0,3%

-0,1%

1,3%

-0,6%

-1,0%

Ved udgangen af første halvår, ser vi tilbage på en
periode hvor markedsstemningen har været udfordret til
den negative side. Inflationen i USA og de korte renter
er steget, handelskrigen bliver ved med at blusse op og
perioden med meget små markedsudsving er forbi. I
Europa er væksten positiv men ikke høj, og endnu
engang oplever flere europæiske lande udfordringer i det
politiske system og på enkelte landes finanser.
På trods af alt dette, kan vi konstatere, at der stadigvæk
er optimisme at spore. Økonomien er i fin form og selvom
at inflationen er steget, er den under kontrol,
handelskrigen skal eskalere markant for at mindske
væksten signifikant og indtjeningen i virksomhederne er
god.
På aktiesiden er det specielt teknologiaktier i USA, samt
virksomheder rettet imod indenlandsk efterspørgsel, der
har givet høje afkast i år og samtidig er USD styrket i år,
hvilket betyder at afdelingens aktiver i USD bidrager
positivt til performance.
Kreditobligationer har udviklet sig negativt i år, men det
er vigtigt at konstatere, at modgangen skyldes at
efterspørgslen er stagneret og ikke at frygten for antallet
af konkurser er steget.
På Emerging Markets er der fokus på at US funding er
blevet dyrere, hvilket mindsker efterspørgslen efter
Emerging
Markets
aktiver.
Derudover
er
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inflationsudviklingen mere presserende i Emerging
Markets, hvilket giver modvind til aktiverne. Kinesiske
aktiver oplever et stort outflow for tiden, og valutauro er
igen kommet i fokus, hvilket tidligere har udløst stor
nervøsitet i markedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -0,7% i juni,
hvilket var 0,6%-point mindre end benchmark. År til dato
er porteføljen steget 0,3%, hvilket er 1% mindre end
benchmark.

Investeringsstrategi
Økonomien er fortsat i en fase hvor vi er komfortable
med investeringer i aktier og risikofyldte aktiver. Men set i
lyset af forventning om stigende uro pga. handelskrig hen
over sommeren, hvor likviditeten typisk er meget lav og
eventuel uro typisk rammer priserne hårdt, har vi valgt at
reducere risikoen i porteføljen, hvorfor aktieandelen er
reduceret med 4%-point siden sidste måned.
Reduktionen i aktieandelen er sket gennem salg af aktier
fra Europa og Emerging Markets. Derudover har vi tilføjet
ejendomme, som nu udgør 8% af porteføljen. Andelen af
stat-, realkredit- og kreditobligationer er mindsket for at
finansiere købet af ejendomme.
Samlet set er porteføljen placeret med en let undervægt i
aktier, en undervægt i obligationer og en overvægt i
ejendomme.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast
på 0,1%. Den 10-årige danske rente oplevede pæne
stigninger i løbet af juni, men ultimo faldt renten tilbage,
hvilket resulterede i afkast tæt på nul. Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og gav
0,3% i juni. År til dato har danske obligationer givet 0,3%,
mens udenlandske stater har givet -0,6%. Obligationer er
undervægtet ca 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,5% i juni.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År
til dato er afkastet -2,3%. Kreditobligationer er
undervægtet op mod 4%.
Stats og realkreditobligationer performer på linje med
benchmark, mens kreditobligationer har en positiv
performance.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Europæiske aktier er faldet ca. 1% i juni, mens aktier fra
Emerging Markets er faldet ca. 4% (-12% fra toppen i
februar). Amerikanske aktier er fortsat med at stige. For
afdelingens aktieportefølje var overvægten i aktier fra
Emerging Markets dermed dyr, og undervægten i
amerikanske aktier trak yderligere ned sammen med
placeringen i defensive aktier, som porteføljen specielt
har i den europæiske del. Aktieporteføljen gav et samlet
afkast på -1,1% i juni. År til dato har aktieporteføljen givet
1,2% mod benchmark der har givet 3,4%. Da Emerging
market ikke er med i benchmark, har specielt denne
position trukket ned, men også overvægten i Europa har
været dyr. Det er i dette lys reduktionen i netop disse to
regioner skal ses. Vi ser et pænt potentiale i Europa og
EM aktier, men konstaterer at markedet priser risiko i
disse regioner højt.

Ejendomme
Porteføljen har udvidet investeringsuniverset ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile
afkast i porteføljen.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

53,7%

55,0%

-1,3%

15,9%

20,0%

-4,1%

20,5%

25,0%

-4,5%

8,1%

0,0%

8,1%

1,8%

0,0%

1,8%

Aktier
Kreditobligationer
Obligationer
Ejendomme
Kontant

Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele
porteføljen ned i forhold til benchmark.
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PFA Invest Balance C
Performance
Afdeling
Benchmark
Merafkast, %-point

Juni

2018

-1,0%

0,2%

0,0%

2,3%

-1,0%

-2,1%

Ved udgangen af første halvår, ser vi tilbage på en
periode hvor markedsstemningen har været udfordret til
den negative side. Inflationen i USA og de korte renter
er steget, handelskrigen bliver ved med at blusse op og
perioden med meget små markedsudsving er forbi. I
Europa er væksten positiv men ikke høj, og endnu
engang oplever flere europæiske lande udfordringer i det
politiske system og på enkelte landes finanser.
På trods af alt dette, kan vi konstatere, at der stadigvæk
er optimisme at spore. Økonomien er i fin form og selvom
at inflationen er steget, er den under kontrol,
handelskrigen skal eskalere markant for at mindske
væksten signifikant og indtjeningen i virksomhederne er
god.
På aktiesiden er det specielt teknologiaktier i USA, samt
virksomheder rettet imod indenlandsk efterspørgsel, der
har givet høje afkast i år og samtidig er USD styrket i år,
hvilket betyder at afdelingens aktiver i USD bidrager
positivt til performance.
Kreditobligationer har udviklet sig negativt i år, men det
er vigtigt at konstatere, at modgangen skyldes at
efterspørgslen er stagneret og ikke at frygten for antallet
af konkurser er steget.
På Emerging Markets er der fokus på at US funding er
blevet dyrere, hvilket mindsker efterspørgslen efter
Emerging
Markets
aktiver.
Derudover
er
inflationsudviklingen mere presserende i Emerging
Markets, hvilket giver modvind til aktiverne. Kinesiske
aktiver oplever et stort outflow for tiden, og valutauro er
igen kommet i fokus, hvilket tidligere har udløst stor
nervøsitet i markedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -1% i juni, hvilket
var 1%-point mindre end benchmark. År til dato er
porteføljen steget 0,2%, hvilket er 2,1% mindre end
benchmark.

Investeringsstrategi
Økonomien er fortsat i en fase hvor vi er komfortable
med investeringer i aktier og risikofyldte aktiver. Men set i
lyset af forventning om stigende uro pga. handelskrig hen
over sommeren, hvor likviditeten typisk er meget lav og
eventuel uro typisk rammer priserne hårdt, har vi valgt at
reducere risikoen i porteføljen, hvorfor aktieandelen er
reduceret med 4%-point siden sidste måned.
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Reduktionen i aktieandelen er sket gennem salg af aktier
fra Europa og Emerging Markets. Derudover har vi tilføjet
ejendomme, som nu udgør 8% af porteføljen. Andelen af
stat-, realkredit- og kreditobligationer er mindsket for at
finansiere købet af ejendomme.
Samlet set er porteføljen placeret med en let undervægt i
aktier, en undervægt i obligationer og en overvægt i
ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Europæiske aktier er faldet ca. 1% i juni, mens aktier fra
Emerging Markets er faldet ca. 4% (-12% fra toppen i
februar). Amerikanske aktier er fortsat med at stige. For
afdelingens aktieportefølje var overvægten i aktier fra
Emerging Markets dermed dyr, og undervægten i
amerikanske aktier trak yderligere ned sammen med
placeringen i defensive aktier, som porteføljen specielt
har i den europæiske del. Aktieporteføljen gav et samlet
afkast på -1,2% i juni. År til dato har aktieporteføljen givet
0,8% mod benchmark der har givet 3,4%. Da Emerging
market ikke er med i benchmark, har specielt denne
position trukket ned, men også overvægten i Europa har
været dyr. Det er i dette lys reduktionen i netop disse to
regioner skal ses. Vi ser et pænt potentiale i Europa og
EM aktier, men konstaterer at markedet priser risiko i
disse regioner højt.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele
porteføljen ned i forhold til benchmark.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast
på 0,1%. Den 10-årige danske rente oplevede pæne
stigninger i løbet af juni, men ultimo faldt renten tilbage,
hvilket resulterede i afkast tæt på nul. Udenlandske
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statsobligationer har en højere rentefølsomhed og gav
0,3% i juni. År til dato har danske obligationer givet 0,3%,
mens udenlandske stater har givet -0,6%. Obligationer er
undervægtet ca 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,6% i juni.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År
til dato er afkastet -2,4%. Kreditobligationer er
undervægtet op mod 4%.
Stats og realkreditobligationer performer på linje med
benchmark, mens kreditobligationer har en positiv
performance.

Ejendomme
Porteføljen har udvidet investeringsuniverset ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile
afkast i porteføljen.

Fordeling
Aktier
Kreditobligationer
Obligationer
Ejendomme
Kontant

Afdeling

Benchmark

Relativt

73,3%

75,0%

-1,7%

6,0%

10,0%

-4,0%

10,7%

15,0%

-4,3%

8,1%

0,0%

8,1%

1,9%

0,0%

1,9%

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance
Afdeling
Benchmark
Merafkast, %-point

Juni

2018

-0,7%

-0,3%

-0,1%

0,6%

-0,6%

-0,9%

og indtjeningen i virksomhederne er god.
På aktiesiden er det specielt teknologiaktier i USA, samt
virksomheder rettet imod indenlandsk efterspørgsel der
har givet høje afkast i år og samtidig er USD styrket i år,
hvilket betyder at afdelingens aktiver i USD bidrager
positivt til performance.
Kreditobligationer har udviklet sig negativt i år, men det
er vigtigt at konstatere at modgangen skyldes at
efterspørgslen er stagneret og ikke at frygten for antallet
af konkurser er steget.
På Emerging Markets er der fokus på at US funding er
blevet dyrere, hvilket mindsker efterspørgslen efter
Emerging
Markets
aktiver.
Derudover
er
inflationsudviklingen mere presserende i Emerging
Markets, hvilket giver modvind til aktiverne. Kinesiske
aktiver oplever et stort outflow for tiden, og valutauro er
igen kommet i fokus, hvilket tidligere har udløst stor
nervøsitet i markedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -0,7% i juni,
hvilket var 0,6%-point mindre end benchmark. År til dato
er porteføljen faldet 0,3%, 0,9% mindre end benchmark.

Investeringsstrategi
Økonomien er fortsat i en fase hvor vi er komfortable
med investeringer i aktier og risikofyldte aktiver. Men set i
lyset af forventning om stigende uro pga. handelskrig hen
over sommeren, hvor likviditeten typisk er meget lav og
eventuel uro typisk rammer priserne hårdt, har vi valgt at
reducere risikoen i porteføljen, hvorfor aktieandelen er
reduceret med 3%-point siden sidste måned.
Reduktionen i aktieandelen er sket gennem salg af aktier
fra Europa og Emerging Markets. Derudover har vi tilføjet
ejendomme, som nu udgør lige under 8% af porteføljen.
Andelen af stat-, realkredit- og kreditobligationer er
mindsket for at finansiere købet af ejendomme.
Samlet set er porteføljen placeret neutralt i aktier, en
undervægt i obligationer og en overvægt i ejendomme.

Aktier
Ved udgangen af første halvår, ser vi tilbage på en
periode hvor markedsstemningen har været udfordret til
den negative side. Inflationen i USA og de korte renter
er steget, handelskrigen bliver ved med at blusse op og
perioden med meget små markedsudsving er forbi. I
Europa er væksten positiv men ikke høj, og endnu
engang oplever flere europæiske lande udfordringer i det
politiske system og på enkelte landes finanser.
På trods af alt dette, kan vi konstatere, at der stadigvæk
er optimisme at spore. Økonomien er i fin form og selvom
inflationen er steget, er den under kontrol, handelskrigen
skal eskalere markant for at mindske væksten signifikant
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Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier og
Emerging Markets.
Europæiske aktier er faldet ca. 1% i juni, mens aktier fra
Emerging Markets er faldet ca. 4% (-12% fra toppen i
februar). Amerikanske aktier er fortsat med at stige. For
afdelingens aktieportefølje var overvægten i aktier fra
Emerging Markets dermed dyr, og undervægten i
amerikanske aktier trak yderligere ned sammen med
placeringen i defensive aktier. Aktieporteføljen gav et
samlet afkast på -1,5% i juni. År til dato har
aktieporteføljen givet 0,8% mod benchmark der har givet
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3,4%. Da Emerging markets ikke er med i benchmark,
har specielt denne position trukket ned, men også
overvægten i Europa har været dyr. Det er i dette lys
reduktionen i netop disse to regioner skal ses. Vi ser et
pænt potentiale i Europa og EM aktier, men konstaterer
at markedet priser risiko i disse regioner højt.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark og trækker dermed det relative afkast for hele
porteføljen ned i forhold til benchmark.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

40,1%

40,0%

0,1%

22,7%

27,5%

-4,8%

27,0%

32,5%

-5,5%

8,0%

0,0%

8,0%

2,2%

0,0%

2,2%

Aktier
Kreditobligationer
Obligationer
Ejendomme
Kontant

PFA Invest Mellemlange Obligationer

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav positivt afkast
på 0,1%. Den 10-årige danske rente oplevede pæne
stigninger i løbet af juni, men ultimo faldt renten tilbage,
hvilket resulterede i afkast tæt på nul. Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed og gav
0,3% i juni. År til dato har danske obligationer givet 0,3%,
mens udenlandske stater har givet -0,6%. Obligationer er
undervægtet ca 5,5%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,5% i juni.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer. År
til dato er afkastet -1,9%. Kreditobligationer er
undervægtet op mod 5%.
Stats og realkreditobligationer performer på linje med
benchmark, mens kreditobligationer har en positiv
performance.

Ejendomme
Porteføljen har udvidet investeringsuniverset ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Det skal sikre fortsat solide og stabile
afkast i porteføljen.

Afdelingen gav et afkast på 0,1% i juni, hvilket var på
niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
0,3%, mod et benchmarkafkast på 0,6%.
Juni var præget af et mindre rentefald i stats- og
swaprenter primært drevet af en eskalering af Trumps
handelskrig samt ECB udmelding omkring aftrapning af
QE opkøbsprogrammet, samt signalet om en længere
end ventet periode med uændrede renter. Kreditspændet
på danske konverterbare realkreditobligationer blev
indsnævret en anelse både i forhold til swaps og stater.
Rentevolatiliteten har holdt sig stort set uforandret.
Afdelingen ligger undervægtet renterisiko, hvilket havde
en negativ effekt i maj.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,3% i juni, hvilket er på
niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
-0,6% mod et benchmarkafkast på -0,9%.
Handelskonflikten blev intensiveret henover juni måned.
Trump har sammenlagt pålagt ekstratold på varer for 50
mia. USD og de kommende uger vil varer for yderligere
50 mia. USD vil blive pålagt told. Hertil kommer trusler
om told på varer fra Kina for yderligere ca. 400 mia. USD
og told på biler fra Europa, som kan løbe op i 40 mia.
USD. Det negative nyhedsflow omkring en potentiel
handelskrig fik risikofyldte aktiver til at falde, hvorimod
mere sikre havne som tyske og amerikanske
statsobligationer klarede sig bedre.
Den europæiske centralbank annoncerede, at renterne
ville forblive uændrede indtil slutningen af sommeren
2019 og muligvis længere, mens opkøbsprogrammet
blev forlænget med tre måneder til slutningen af 2018,
hvor det så vil stoppe. Signalet om en længere end
ventet periode med uændrede renter gav et tryk nedad
på rentekurven.
I løbet af juni blev markedet mere stabilt i periferien efter
historisk voldsomme markedsbevægelser i Italien i
slutningen af maj. Blandt katalysatorer for en umiddelbar

SIDE 11 | PFA INVEST |

NYHEDSBREV | NR. 7 - JULI 2018

stabilisering var bl.a. en mindre EU-skeptisk retorik og
løftet om en fortsat ansvarlig finanspolitik, der holder den
italienske statsgæld på et bæredygtigt niveau. Periferien
outperformede derfor i juni, hvor tyske og amerikanske
renter var cirka uændrede.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,5% i maj, hvilket var 0,1%
foran benchmark. For 2018 er afkastet på -2,5%, hvilket
er 1,1% bedre end benchmark.
Juni var på mange måder en fortsættelse af maj hvad
angår temaerne i markedet. G7 mødet i begyndelsen af
juni viste tydeligt udfordringerne med at finde fælles
løsninger til at imødekomme nedbringelsen af
handelsunderskuddet i USA. Herudover bidrog den
politiske uro i Europa ligeledes til et mudret billede for
risikofyldte aktiver. Det var derfor primært amerikansk
High Yield der klarede sig relativt bedst, da de
underliggende virksomheder oftest er orienteret mod det
indenlandske marked i USA. Emerging markets var
derimod den svageste aktivklasse i måneden, hvor
kreditspændet steg med 25 basispunkter. Renterne
bidrog ikke ret meget i måneden til trods for at den
amerikanske centralbank hævede den ledende rente, da
den negative stemning sikrede efterspørgsel efter sikre
aktiver.
ECB offentliggjorde endnu en neddrosling af sit
opkøbsprogram (herunder af Investment Grade
obligationer) samt at opkøbene som forventet vil udløbe
ved udgangen af 2018. Vi forventer at fokus herefter vil
være på centralbankens løbende geninvesteringer af
kuponer og udløb, hvilket forventes at være på EUR 1216 mia. årligt. ECBs udmelding om at holde renterne lave
det næste års tid bidrog positivt til afkastet for Euroobligationer.
Europæiske
bilproducenter
som
Volkswagen og Daimler led under Donald Trumps
handelstariffer på bilsalg til USA, men porteføljen har
ingen eksponering mod automobil-sektoren.
High Yield oplevede betydelig volatilitet henover
måneden med 34bps og 53bps i forskel mellem top og
bund for kreditspændet i henholdsvis USD og EUR.
Udfaldet fra OPEC mødet var bedre end ventet med en
mindre produktionsstigning end frygtet, hvilket sendte
olien op med over 10pct til det højeste niveau i fire år.
Energi klarede sig derfor endnu engang bedst, hvilet
samtidig betød at obligationer med den laveste
kreditkvalitet klarede sig bedst. Rentevolatiliteten betød
samtidig, at obligationer med den højeste kvalitet klarede
sig dårligst. Transport klarede sig dårligst, som følge af
en profit warning fra Hapag-Lloyd der trak hele sektoren
ned. Mængden af nyudstedelser er fortsat lav og
halvåret ligger nu hele 28% under tidligere års niveau.
Der var ingen konkurser henover måneden, hvilket kun
er 3. gang siden 2012, og den løbende konkursrate faldt
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dermed 0,25% til 2% (1,3% ex. iHeart).
Emerging Markets havde en svag måned, hvilket skyldes
en række faktorer. Den stigende USD har sat pres på
Emerging Markets lokalvalutaer, hvilket igen presser
kreditspændet i mange lande. Herudover er der fortsat
en betydelig mængde politisk usikkerhed fra valg i
Tyrkiet, Mexico og sidenhen Brasilien m.fl. som sørger
for en generelt højere risikopræmie. Samlet set har det
givet en betydeligt korrektion i kreditspændene på
Emerging Markets, hvorfor vi ser interessante
muligheder. Vi har derfor aktivt brugt dage med dårlig
stemning til at forøge positionerne i de kreditter vi finder
attraktive.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen gav et afkast på -0,6% mod et afkast for
benchmark på -0,8%. Afkastet år til dato er således 1,6%, mod et benchmarkafkast på 2,7%.
Maersk var i modvind i juni måned. Problemer med at
overvælte stigende brændstofomkostninger på kunderne
førte til en nedjustering af forventningerne til 2018 for det
tyske containerrederi Hapag Lloyd. Frygten for at Maersk
også må nedjustere forventningerne til 2018 indtjeningen
er tiltagende og var den primære grund til at aktien faldt
15%.
Netcompany debuterede på børsen 7. juni med en 30%
stigning, og steg herfra yderligere 16 % således at
kursen sluttede måneden 50% over noteringskursen.
GN opjusterede 14. juni forventningerne til den organiske
vækst i Audio (headset) og bekræftede forventningerne
til Hearing (høreapparater). Det blev på dagen belønnet
med en 12% stigning.
Relativt til benchmark trak porteføljens undervægt i
Maersk samt overvægt i Netcompany op. Porteføljens
undervægte i GN og Ambu trak ned.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen Globale Aktier gav et afkast på -0,3% i juni,
hvilket er 0,4%-point lavere end dets benchmark, MSCI
World. I 2018 er afkastet 3,6%, hvilket er 0,3%-point
bedre end benchmark.
Afkast for juni afspejler dels en række selskabsspecifikke
nyheder, samt at investorerne tog risiko af i slutningen af
juni, hvor mere risikofyldte aktier blev solgt fra til fordel
for mere defensive aktier. I denne sammenhæng blev
også europæiske aktier, som porteføljen er overvægtet i,
solgt fra. Siden midten af april måned har amerikanske
aktier givet et merafkast over europæiske aktier på
næsten 10%-point, hvilket har været en signifikant
modvind for porteføljen.
Hen mod slutningen af måneden nedjusterede Starbucks
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sine forventninger til indtjeningen og aktien faldt som
følge 10%. Særligt er der for Starbucks fokus på væksten
for den enkelte butik i USA, der fortsat udgør 80% af
indtjeningen. Denne blev skuffende estimeret til at ligge
på 1% i andet kvartal, hvilket er betydeligt under
målsætningen om 3-5%. Ligeledes var salget i Kina en
skuffelse, idet salgsvæksten i den enkelte butik også her
kun blev opgjort til 1% mod hele 9% i sidste kvartal.
Disse tal er dog noget mere svingende end i USA.
Amazon offentligjorde sidst på måneden at de går ind i
online apoteker-drift gennem købet af online-butikken
PillPack. Rygterne om Amazons indtræden i apotekerdriften har ligget i luften gennem flere år og blev så i juni
en realitet. Frygten for Amazon er reel, og CVS samt
andre selskaber indenfor de forskellige distributions-led i
amerikansk sundhedsvæsen blev handlet pænt ned.
Som om dette ikke var nok, offentliggjorde Amazon
endvidere nye tiltag, der skal bidrage til at øge
pakkeudbringningskapaciteten i USA, hvilket satte UPS
under pres.
På den positive side offentliggjorde de amerikanske
finansmyndigheder
resultatet
af
den
årlige
kapitalstresstest og både Wells Fargo og Ally Financial
bestod testen bedre end ventet. Særligt for
forbrugsfinansieringsselskaberne, som Ally Financial er
en del af, var den overbevisende beståelse kærkommen,
da selskabet op til testen var blevet handlet ned.
I juni har de største positive bidrag været fra Reckitt,
Centene og Philips, mens de største negative bidrag har
været fra Starbucks, Norwegian og UPS.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på -1,7% i juni, hvilket var 1,1%
mindre end benchmark. År til dato har afdelingen givet et
afkast på -1,7%, mens benchmark har givet et afkast på 0,6%.
Det største tema der gik på tværs af alle porteføljer,
lande og sektorer var retorikken omkring en potentiel
handelskrig. Sker det – sker det ikke, hvem bliver ramt?
Hvis man ser på udviklingen i sektorer er der stor
bekymring for at der sker noget på biler. Således var
diskretionære forbrugsgoder, hvor biler hører til, den
hårdest ramte sektor i juni.
Tendensen var at investorerne søgte sikkerhed i
forsyningsselskaber og stabile forbrugsgoder der begge
har defensive karakteristika.
På stil-niveau var Value (billige aktier) den der blev
hårdest ramt i juni, hvilket påvirkede porteføljens
performance i forhold til benchmark, som er et bredt
indeks. Den bedste stil var således den modsatte side af
mønten – nemlig de dyreste selskaber.
De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
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Moncler (luksusgoder), BATS (tobak) - den er ikke i
porteføljen - og Ashtead (industri). De negative bidrag
er kommet fra bpost (distribution), Lufthansa (transport),
Tate & Lyle (ingredienser).

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I juni gav afdelingen et afkast på -0,2% mod et afkast for
benchmark på -0,6% målt ved afkastet på MSCI Europa
(DKK). For hele året gav afdelingen et afkast på -2,4%
sammenlignet med benchmarkafkast på -0,4%.
I porteføljen var det eksponeringen til Cyklisk Forbrug og
Forsyning, der bidrog mest positivt til performance på
sektorniveau. Cyklisk Forbrug var primært drevet af
allokering og dermed afdelingens undervægt af sektoren
relativt til benchmark og på aktieniveau kom det største
bidrag fra afdelingens position i Hugo Boss. I
Forsyningssektoren var det en god måned for spanske
Iberdrola der steg 9%, efter selskabet vandt et off-shore
vind projekt i USA, samt efter regeringsskifte i Spanien
med udsigt til bedre vilkår for sektoren generelt.
På den negative side var især Finans hårdt ramt over en
bred kamp og især bankerne var ramt af kursfald efter en
generelt mere afdæmpet stemning i Europa. Danske
Bank havde sine egne udfordringer i relation til hvidvask
og var da også blandt de største negative bidragsydere
til performance. Positionen i Deutsche Post påvirkede det
samlede resultat negativt, da selskabet kom ud og
nedjusterede forventningerne til resultatet i deres Postdivision, hvor der omstruktureres med store hensættelser
til følge i indeværende år. Forretningsområdet bliver ramt
af overgangen til e-mail og digitalisering af samfundet
generelt.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i juni måned et afkast
på 1,2%, hvilket var 0,5%-point bedre end benchmark.
For året har afdelingen leveret et afkast på 4,5% mod
5,6% for benchmark. Afdelingens afkast er for første
halvår højere end indeks med tilsvarende risikoprofil,
som f.eks. MSCI USA Minimum Volatility og MSCI US
High Dividend.
Afdelingen fokuserer på stabile aktier, og konstrueres ud
fra et ønske om en lavere risiko og en mere stabil
kursudvikling end markedet. Afdelingen har derfor en
naturlig overvægt af mere stabile og ikke-cykliske aktier,
og afdelingen vil derfor typisk klare sig lidt dårligere end
markedet når det går godt i økonomien. Omvendt vil
afdelingen 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
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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
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afkastudviklingen for måneden fra Church & Dwight
(Stabilt forbrug), Becton Dickinson (Sundhedsvæsen) og
Pepsico (Stabilt forbrug) mens UPS (Transport), PG&E
(Forsyning) og Progressive (Forsikring) 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.

PFA Asset Management
Sundkrogsgade 4
2100 København
+45 39 17 50 00
pfaassetmanagement.dk

SIDE 15 | PFA INVEST |

NYHEDSBREV | NR. 7 - JULI 2018

