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Markedskommentar
Stigende volatilitet skygger for robust vækst
Februar var præget af faldende aktiekurser, som i starten
af måneden faldt knap 10% fra kursrekorderne i
slutningen af januar. I løbet af februar hentede aktier
noget af det tabte, men volatiliteten er mærkbart højere,
og ved indgangen til marts har aktiekurserne taget et nyt
dyk. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at der er
tiltagende tillid til, at inflationen gradvist er på vej op i bl.a.
USA, hvilket har givet et løft i renterne, og at
aktiekurserne de foregående måneder var steget kraftigt
og nok havde skudt lidt over målet. Senest har Trumps
udmeldinger om afgifter på import af stål og aluminium
ført til stigende frygt for en handelskrig, som vil være
negativ for global vækst. Under den oprørte overflade
tegner de økonomiske nøgletal fortsat et billede af et
robust globalt opsving i starten af 2018.
Inflation og stigende renter sænkede aktiemarkedet
Umiddelbart var den primære årsag til aktiekursfaldet, at
amerikanske obligationsrenter steg i løbet af januar. I de
første uger af januar gik de stigende renter hånd i hånd
med stigende aktiekurser, men bidrog med stigende
usikkerhed på først rente- og valutamarkedet og endelig
også på aktiemarkedet. I februar kom der nye tal for
amerikansk lønudvikling og inflation, som overraskede på
opsiden, og udtalelser om flere (ikke hurtigere)
renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, hvilket
skubbede renterne yderligere opad. Ud over ovenstående
er det værd at huske, at vi kom ud af den længste periode
nogensinde uden et 5% fald i amerikanske aktier. Ikke
siden Brexit i juni 2016 er amerikanske aktier faldet 5% fra
den seneste top.
Bullmarkedet kan fortsætte, men bumpene bliver
større
Fremadrettet
mener
vi
fortsat,
at
stigende
obligationsrenter kan gå hånd i hånd med stigende
aktiemarkeder, så længe renterne afspejler en robust
underliggende økonomi. Det, der skal være driveren i
aktiemarkedet, er stigende indtjening i virksomhederne
som følge af det synkrone opsving i USA, Europa og
Asien. Et opsving, der er blevet yderligere bekræftet af
nøgletal fra regionerne i januar og februar. Vi holder dog
skarpt øje med, om væksten viser tegn på at aftage,
hvilket kan påvirke indtjeningen, og hvorvidt der er tegn
på
accelererende inflation,
hvilket
kan
tvinge
centralbankerne til at stramme pengepolitikken i et
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hurtigere tempo og dermed løfte renterne. Samtidig
anerkender vi, at aktivitetstal fremover skal ses i
sammenhæng med risikoen for stigende inflationspres,
hvilket kan føre til stigende volatilitet i markedet, da
positive signaler fra stærke nøgletal kan blive modvejet af
stigende renter.
Amerikansk
økonomi
på
vej
op
i
gear
I USA viser flere konjunkturindikatorer tegn på stigende
aktivitet i starten af 2018, efter robuste vækstrater på lige
under 3% i 2. halvår af 2017. Optimismen kommer
specielt til udtryk blandt forbrugerne, hvor forbrugertilliden
i februar steg til det højeste niveau i 17 år, og blandt
fremstillingsvirksomhederne, som har medvind fra det
globale opsving, en svækket dollar og højere oliepriser.
En væsentlig årsag til de stærke konjunkturtal er givetvis
positive effekter fra skattelettelsen og vedtagelsen af et
ekspansivt finansbudget. Det har også medvirket til, at
flere analytikere har løftet deres estimater for amerikansk
vækst. Bagsiden af medaljen er, at lempelsen af
finanspolitikken kommer sent i konjunkturcyklen, hvor der
allerede er begyndende tegn på kapacitetspres i dele af
økonomien. Det øger risikoen for en overophedning, som
kan blive mødt af hurtigere renteforhøjelser.
Powell styrer mod gradvist flere renteforhøjelser
Fed’s nye chef – Jerome Powell – havde sin første
offentlige optræden. I en høring i kongressen udtalte han,
at vækstprognosen skal løftes, da skattelettelser og
aftalen om en mere ekspansiv finanspolitik ikke var
reflekteret i forrige prognose fra december. Fed afholder
rentemøde senere i marts, og her bliver det interessant at
se, om også estimater for inflation og renteforhøjelser
bliver løftet. Vi tror, at inflationen gradvist er ved at
normalisere sig, men at der fortsat er kræfter i økonomien
som modvirker accelererende inflation, bl.a. globalisering,
automatisering og overgang til onlinehandel, som virker
dæmpende på inflationspresset. På baggrund af de
seneste signaler fra den nye Fed-chef og andre
toneangivende Fed-medlemmer, tror vi, at Fed’s
styrelsesråd ved et af de kommende rentemøder løfter
pejlemærket for renteudviklingen i år, så det peger på fire
renteforhøjelser i stedet for de nuværende tre. Det burde
aktiemarkederne kunne modstå, så længe det sker hånd i
hånd med robuste aktivitetstal.
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Tyske lønstigninger ændrer ikke ECB’s kurs
I Eurozonen har konjunkturindikatorerne taget et lille dyk i
januar og februar fra de meget høje niveauer i slutningen
af 2017. De ligger dog stadig på så høje niveauer, at det
virker mere sandsynligt, at væksten er på vej op end ned i
starten af 2018. Mens de således understøtter et robust
vækstbillede, har dykket bidraget til volatiliteten på
aktiemarkedet, som typisk performer bedst, når
nøgletallene overrasker positivt.
I Tyskland forhandlede IG Metall en lønpakke hjem på
næsten 4% p.a. i 2018 og 2019. Det er mere end de
foregående år og afspejler et strammere arbejdsmarked,
hvor arbejdsløsheden er faldet til 5,4%. Det er det laveste
niveau siden genforeningen. IG Metall er toneangivende
på det tyske arbejdsmarked, og resultaterne ventes at
smitte af på andre fagområder. Hvis produktiviteten
forbliver på ca. 1% kan lønstigninger i denne
størrelsesorden føre til stigende inflationspres i Tyskland.
Det er positivt for eurosamarbejdet, da det letter andre
eurolandes trængsler med at blive konkurrencedygtige, og
samtidig stadig ikke tilstrækkeligt stærkt til, at ECB vil
begynde at ændre den pengepolitiske kurs. Her er det
interessant, at det tyske medlem af ECB’s styrelsesråd –
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Jens Weidmann – har signaleret, at det nok først bliver
henimod midten af 2019, før ECB skal begynde at hæve
renterne. Han er normalt fortaler for en strammere
pengepolitik, så hans udtalelser burde give lidt ro til de
kortere obligationsrenter.
Italiensk populisme truer ikke eurosamarbejdet
I Italien gik de mere populistiske partier frem ved
parlamentsvalget, men stemmerne er fordelt bredt, og en
ny regering ser derfor ud til at blive forholdsvis svag.
Markedet har reageret ved at sende italienske renter lidt
op i forhold til tyske, men på den større bane er valget
stort blevet ignoreret i markedet, da der ikke på
nuværende tidspunkt er udsigt til en større konfrontation
af eurosamarbejdet. På længere sigt er det dog ikke
oplagt, at valgresultatet vil kunne skabe løsninger for de
store udfordringer, Italien har med at skabe en mere
dynamisk økonomi og løfte væksten.
Risiko og muligheder
I lyset af ovenstående ser vi fortsat positivt på den
økonomiske udvikling og beholder vores overvægt på
aktier og undervægt på obligationer.

NYHEDSBREV | NR. 3 – MARTS 2018

Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
Seneste
måned

2018

2016

2015

2014

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

-0,7%

-0,8%

-

-

-

-0,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

-1,0%

-0,9%

5,2%

7,1%

12,4%

30,0%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

-1,4%

-0,8%

-

-

-

-0,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

-1,6%

-0,7%

5,4%

10,3%

15,4%

61,1%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-2,1%

-0,7%

4,9%

-0,9%

-

10,8%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,4%

-0,8%

1,4%

-

-

1,6%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-0,9%

-1,0%

8,1%

7,8%

19,4%

44,0%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,2%

-1,4%

-3,0%

-

-

-4,5%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

-2,2%

-0,6%

5,4%

17,7%

18,5%

100,3%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

0,5%

-0,2%

4,0%

36,4%

17,9%

162,8%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-4,6%

-4,1%

-0,6%

11,4%

8,2%

49,8%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-3,6%

-2,2%

3,0%

14,1%

-0,9%

26,8%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-2,3%

-1,9%

6,6%

-

-

7,0%

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

Investeringsstrategi
Februar

2018

Afdeling

-0,7%

-0,8%

Benchmark

-0,9%

-1,1%

0,2%

0,3%

Merafkast, %-point

Februar blev måneden hvor markederne bed fra sig for
første gang i lang tid. For første gang siden oktober 2016
oplevede det amerikanske S&P 500 indeks en negativ
måned, og februar endte med et fald på -2,6%. Det betød
samtidig enden på den længste periode med positive
afkast i S&P 500 indeksets historie og det var med til at
trække aktier ned over hele verden. Det globale
aktieindeks - MSCI World - endte februar med et fald på 2%, men i løbet af måneden var aktiemarkederne nede
med op mod -7%, og på enkeltdage oplevede vi fald op
mod -4%.
Den primære årsag til aktiefaldene skal findes i stigende
obligationsrenter i løbet af januar. I de første tre uger af
januar gik de stigende renter dog hånd i hånd med
stigende aktiekurser, men bidrog med stigende
usikkerhed på først rente- og valutamarkedet og i starten
af februar også på aktiemarkedet. Tal for lønudvikling og
signaler fra den amerikanske centralbank har skubbet
renten opad med baggrund i frygten for tiltagende
inflation. Oven i dette var der opbygget store positioner i
investeringsstrategier, der gav investorerne afkast, så
længe markederne ikke svingede for meget. Da der så
endelig kom udsving på aktiemarkedet blev det
selvforstærkende, og investorerne var nu nødt til at
sælge ud af deres risiko, hvilket forstærkede faldene på
aktier. Derfor var de aktiefald, som vi oplevede i februar,
et forvarsel om, hvad der kan ske - om end i lille
målestok - når de meget store obligationseksponeringer,
som investorerne har købt, måske engang skal afvikles.
De stigende renter og faldende aktier resulterede i, at en
blandet portefølje oplevede tab på både aktier og
obligationer. Aktiemarkederne rettede sig dog i løbet af
februar, med USA i spidsen og Europa i bunden.
Økonomien er stadig stærk målt på vækst, beskæftigelse
og tillidsindikatorer, men begyndende inflationstegn kan
resultere i, at yderligere rentestigninger er en potentiel
risiko for en ny korrektion i aktiemarkedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -0,7% i februar,
hvilket var 0,2%-point over benchmark. År til dato er
afkastet på -0,8% for afdelingen.
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Efter aktiefaldet i starten af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar. Vi forventer fortsat, at aktier vil
give bedre afkast end obligationer og har bibeholdt en
overvægt i aktier på ca. 1,7%-point. Overvægten i aktier
er taget fra placeringerne i obligationer. Kreditandelen er
samlet set marginalt undervægtet. Placeringen i stats- og
realkreditobligationer
er
undervægtet
danske
statsobligationer, og samlet set er obligationsporteføljens
renterisiko lavere end benchmark som følge af lavere
varighed og mindre andel af obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte
aktier herunder emerging markets aktier.
Aktieporteføljen blev slået tilbage til årets start med et
samlet afkast på -2,3% i februar. Globale aktier gav 2,2%, mens danske aktier endte med et afkast på 0,5%
og europæiske aktier blev februars taber med at afkast
på -3,6% % i PFA Invest Value aktier. Udsvingene i
aktiemarkedet afløste en meget lang periode med lav
volatilitet, og fremover ser vi ind i et regime, hvor vi kan
forvente større udsving.
I porteføljen har vi en overvægt af aktier fra Danmark,
Europa og Emerging Markets og en undervægt af aktier
fra USA. År til dato har den samlede aktieportefølje givet
et afkast på –0,4%, hvilket er 0,2%-point er bedre end
benchmark, som har givet et afkast på –0,6%.
Vi så markedets korrektion som en reprisning som følge
af et højere renteniveau, samt en teknisk reaktion
forårsaget af salg af komplekse derivater. Der kom en vis
grad af ro på markederne igen, og USA kom bedst ud af
turbulensen.

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
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Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på 0,4%. Den 10-årige danske statsrente endte februar
uændret efter at have ligget højere i løbet af måneden.
Realkreditobligationer
gav
lavere
afkast
end
statsobligationer
i
februar,
hvor
en
5-årig
realkreditobligation gav et afkast på -1,4%, mens en 5årig statsobligation gav et afkast på -0,2%. Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed, men har
performet på niveau med danske obligationer i februar.
År til dato har danske obligationer givet -0,7%, mens
udenlandske obligationer har givet -1,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,5% i februar.
Kreditspændet til statsobligationer steg i februar, hvilket
er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er fortsat
positive for kreditobligationer, der normalt performer godt
i en økonomi som den nuværende, der oplever moderat
vækst. Der har været store bevægelser ud af
kreditobligationer, men udbuddet er faldende. Trækker
investorerne midler ud af aktivklassen i større grad, vil
det betyde faldende kurser. År til dato er afkastet på
kreditobligationer -0,6%, hvilket er bedre end benchmark,
der har givet et afkast på -1,9%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

11,7%

10,0%

1,7%

Kreditobligationer

29,3%

30,0%

-0,7%

Obligationer

57,8%

60,0%

-2,2%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

samtidig enden på den længste periode med positive
afkast i S&P 500 indeksets historie og det var med til at
trække aktier ned over hele verden. Det globale
aktieindeks - MSCI World - endte februar med et fald på 2%, men i løbet af måneden var aktiemarkederne nede
med op mod -7%, og på enkeltdage oplevede vi fald op
mod -4%.
Den primære årsag til aktiefaldene skal findes i stigende
obligationsrenter i løbet af januar. I de første tre uger af
januar gik de stigende renter dog hånd i hånd med
stigende aktiekurser, men bidrog med stigende
usikkerhed på først rente- og valutamarkedet og i starten
af februar også på aktiemarkedet. Tal for lønudvikling og
signaler fra den amerikanske centralbank har skubbet
renten opad med baggrund i frygten for tiltagende
inflation. Oven i dette var der opbygget store positioner i
investeringsstrategier, der gav investorerne afkast, så
længe markederne ikke svingede for meget. Da der så
endelig kom udsving på aktiemarkedet blev det
selvforstærkende, og investorerne var nu nødt til at
sælge ud af deres risiko, hvilket forstærkede faldene på
aktier. Derfor var de aktiefald, som vi oplevede i februar,
et forvarsel om, hvad der kan ske - om end i lille
målestok - når de meget store obligationseksponeringer,
som investorerne har købt, måske engang skal afvikles.
De stigende renter og faldende aktier resulterede i, at en
blandet portefølje oplevede tab på både aktier og
obligationer. Aktiemarkederne rettede sig dog i løbet af
februar, med USA i spidsen og Europa i bunden.
Økonomien er stadig stærk målt på vækst, beskæftigelse
og tillidsindikatorer, men begyndende inflationstegn kan
resultere i, at yderligere rentestigninger er en potentiel
risiko for en ny korrektion i aktiemarkedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -1% i februar,
hvilket var 0,1%-point bedre end benchmark. År til dato
er afkastet på -0,9%.

Investeringsstrategi

PFA Invest Balance A
Performance

Februar

2018

Afdeling

-1,0%

-0,9%

Benchmark

-1,1%

-1,1%

0,1%

0,2%

Merafkast, %-point

Februar blev måneden hvor markederne bed fra sig for
første gang i lang tid. For første gang siden oktober 2016
oplevede det amerikanske S&P 500 indeks en negativ
måned, og februar endte med et fald på -2,6%. Det betød
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Efter aktiefaldet i starten af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar. Vi forventer fortsat, at aktier vil
give bedre afkast end obligationer og har bibeholdt en
overvægt i aktier på ca. 3%-point. Overvægten i aktier er
taget fra placeringerne i obligationer. Kreditandelen er
samlet set undervægtet og har en overvægt i obligationer
fra europæiske virksomheder og en undervægt i
amerikanske virksomhedsobligationer. Placeringen i
stats- og realkreditobligationer er undervægtet danske
statsobligationer, og samlet set er obligationsporteføljens
renterisiko lavere end benchmark som følge af lavere
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varighed og mindre andel af obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktieporteføljen blev slået tilbage til årets start med et
samlet afkast på -2,7% i februar. Globale aktier gav 2,2%, mens danske aktier endte med et afkast på 0,5%
og europæiske aktier blev februars taber med at afkast
på -3,6% til -4,6% for PFA Invest Value aktier hhv. PFA
Invest Højt Udbytte aktier. Udsvingene i aktiemarkedet
afløste en meget lang periode med lav volatilitet, og
fremover ser vi ind i et regime, hvor vi kan forvente større
udsving.
I porteføljen har vi en overvægt af aktier fra Danmark,
Europa og Emerging Markets og en undervægt af aktier
fra USA og Japan. År til dato har den samlede
aktieportefølje givet et afkast på –0,8%, hvilket er lidt
lavere end benchmark, der har givet et afkast på –0,6%.

Udenlandske
statsobligationer
har
en
højere
rentefølsomhed men har performet på niveau med
danske obligationer i februar. År til dato har danske
obligationer
givet
-0,8%,
mens
udenlandske
statsobligationer har givet -1,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,5% i februar.
Kreditspændet til statsobligationer steg i februar, hvilket
er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er fortsat
positive for kreditobligationer, der normalt performer godt
i en økonomi som den nuværende, der oplever moderat
vækst. Der har været store bevægelser ud af
kreditobligationer, men udbuddet er faldende. Trækker
investorerne midler ud af aktivklassen i større grad, vil
det betyde faldende kurser. År til dato er afkastet på
kreditobligationer -1%, hvilket er bedre end benchmark,
der har givet et afkast på -1,9%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

27,8%

25,0%

2,8%

Kreditobligationer

33,6%

35,0%

-1,4%

Obligationer

37,5%

40,0%

-2,5%

Kontant

1,1%

0,0%

1,1%

Vi så markedets korrektion som en reprisning som følge
af et højere renteniveau, samt en teknisk reaktion
forårsaget af salg af komplekse derivater. Der kom en vis
grad af ro på markederne igen, og USA kom bedst ud af
turbulensen.

PFA Invest Balance B
Performance

Februar

2018

Afdeling

-1,6%

-0,7%

Benchmark

-1,5%

-0,9%

Merafkast, %-point

-0,1%

0,2%

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra emerging markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et negativt
afkast på mellem 0% og -0,5%. Den 10-årige danske
statsrente endte februar uændret efter at have ligget
højere i løbet af måneden. Realkreditobligationer gav
lavere afkast end statsobligationer i februar, hvor en 5årig realkreditobligation gav et afkast på -1,4%, mens en
5-årig statsobligation gav et afkast på -0,2%.
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Februar blev måneden hvor markederne bed fra sig for
første gang i lang tid. For første gang siden oktober 2016
oplevede det amerikanske S&P 500 indeks en negativ
måned, og februar endte med et fald på -2,6%. Det betød
samtidig enden på den længste periode med positive
afkast i S&P 500 indeksets historie og det var med til at
trække aktier ned over hele verden. Det globale
aktieindeks - MSCI World - endte februar med et fald på 2%, men i løbet af måneden var aktiemarkederne nede
med op mod -7%, og på enkeltdage oplevede vi fald op
mod -4%.
Den primære årsag til aktiefaldene skal findes i stigende
obligationsrenter i løbet af januar. I de første tre uger af
januar gik de stigende renter dog hånd i hånd med
stigende aktiekurser, men bidrog med stigende
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usikkerhed på først rente- og valutamarkedet og i starten
af februar også på aktiemarkedet. Tal for lønudvikling og
signaler fra den amerikanske centralbank har skubbet
renten opad med baggrund i frygten for tiltagende
inflation. Oven i dette var der opbygget store positioner i
investeringsstrategier, der gav investorerne afkast, så
længe markederne ikke svingede for meget. Da der så
endelig kom udsving på aktiemarkedet blev det
selvforstærkende, og investorerne var nu nødt til at
sælge ud af deres risiko, hvilket forstærkede faldene på
aktier. Derfor var de aktiefald, som vi oplevede i februar,
et forvarsel om, hvad der kan ske - om end i lille
målestok - når de meget store obligationseksponeringer,
som investorerne har købt, måske engang skal afvikles.
De stigende renter og faldende aktier resulterede i, at en
blandet portefølje oplevede tab på både aktier og
obligationer. Aktiemarkederne rettede sig dog i løbet af
februar, med USA i spidsen og Europa i bunden.
Økonomien er stadig stærk målt på vækst, beskæftigelse
og tillidsindikatorer, men begyndende inflationstegn kan
resultere i, at yderligere rentestigninger er en potentiel
risiko for en ny korrektion i aktiemarkedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -1,6% i februar,
hvilket var 0,1%-point under benchmark. År til dato er
afkastet på -0,7% for afdelingen.

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

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktieporteføljen blev slået tilbage til årets start med et
samlet afkast på -2,5% i februar. Globale aktier gav 2,2%, mens danske aktier endte med et afkast på 0,5%
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og europæiske aktier blev februars taber med at afkast
på -3,6% til -4,6% for PFA Invest Value aktier hhv. PFA
Invest Højt Udbytte aktier. Udsvingene i aktiemarkedet
afløste en meget lang periode med lav volatilitet, og
fremover ser vi ind i et regime, hvor vi kan forvente større
udsving.
I porteføljen har vi en overvægt af aktier fra Danmark,
Europa og Emerging Markets og en undervægt af aktier
fra USA og Japan. År til dato har den samlede
aktieportefølje givet et afkast på –0,6%, hvilket svarer til
benchmark.
Vi så markedets korrektion som en reprisning som følge
af et højere renteniveau, samt en teknisk reaktion
forårsaget af salg af komplekse derivater. Der kom en vis
grad af ro på markederne igen, og USA kom bedst ud af
turbulensen.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et negativt
afkast på -0,3%. Den 10-årige danske statsrente endte
februar uændret efter at have ligget højere i løbet af
måneden. Realkreditobligationer gav lavere afkast end
statsobligationer
i
februar,
hvor
en
5-årig
realkreditobligation gav et afkast på -1,4%, mens en 5årig statsobligation gav et afkast på -0,2%. Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed, men har
performet på niveau med danske obligationer i februar.
År til dato har danske obligationer givet -0,8%, mens
udenlandske obligationer har givet -1,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,8% i februar.
Kreditspændet til statsobligationer steg i februar, hvilket
er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er fortsat
positive for kreditobligationer, der normalt performer godt
i en økonomi som den nuværende, der oplever moderat
vækst. Der har været store bevægelser ud af
kreditobligationer, men udbuddet er faldende. Trækker
investorerne midler ud af aktivklassen i større grad, vil
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det betyde faldende kurser. År til dato er afkastet på
kreditobligationer -0,8%, hvilket er bedre end benchmark,
der har givet et afkast på -1,8%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

57,9%

55,0%

2,9%

Kreditobligationer

18,3%

20,0%

-1,7%

Obligationer

22,3%

25,0%

-2,7%

1,5%

0,0%

1,5%

Kontant

De stigende renter og faldende aktier resulterede i, at en
blandet portefølje oplevede tab på både aktier og
obligationer. Aktiemarkederne rettede sig dog i løbet af
februar, med USA i spidsen og Europa i bunden.
Økonomien er stadig stærk målt på vækst, beskæftigelse
og tillidsindikatorer, men begyndende inflationstegn kan
resultere i, at yderligere rentestigninger er en potentiel
risiko for en ny korrektion i aktiemarkedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -2,1% i februar,
hvilket var 0,4%-point under benchmark. År til dato er
afkastet på -0,7% for afdelingen.

Investeringsstrategi

PFA Invest Balance C
Performance

Februar

2018

Afdeling

-2,1%

-0,7%

Benchmark

-1,7%

-0,8%

Merafkast, %-point

-0,4%

0,0%

Februar blev måneden hvor markederne bed fra sig for
første gang i lang tid. For første gang siden oktober 2016
oplevede det amerikanske S&P 500 indeks en negativ
måned, og februar endte med et fald på -2,6%. Det betød
samtidig enden på den længste periode med positive
afkast i S&P 500 indeksets historie og det var med til at
trække aktier ned over hele verden. Det globale
aktieindeks - MSCI World - endte februar med et fald på 2%, men i løbet af måneden var aktiemarkederne nede
med op mod -7%, og på enkeltdage oplevede vi fald op
mod -4%.
Den primære årsag til aktiefaldene skal findes i stigende
obligationsrenter i løbet af januar. I de første tre uger af
januar gik de stigende renter dog hånd i hånd med
stigende aktiekurser, men bidrog med stigende
usikkerhed på først rente- og valutamarkedet og i starten
af februar også på aktiemarkedet. Tal for lønudvikling og
signaler fra den amerikanske centralbank har skubbet
renten opad med baggrund i frygten for tiltagende
inflation. Oven i dette var der opbygget store positioner i
investeringsstrategier, der gav investorerne afkast, så
længe markederne ikke svingede for meget. Da der så
endelig kom udsving på aktiemarkedet blev det
selvforstærkende, og investorerne var nu nødt til at
sælge ud af deres risiko, hvilket forstærkede faldene på
aktier. Derfor var de aktiefald, som vi oplevede i februar,
et forvarsel om, hvad der kan ske - om end i lille
målestok - når de meget store obligationseksponeringer,
som investorerne har købt, måske engang skal afvikles.
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Efter aktiefaldet i starten af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar. Vi forventer fortsat, at aktier vil
give bedre afkast end obligationer og har bibeholdt en
overvægt i aktier på ca. 3%-point. Overvægten i aktier er
taget fra placeringerne i obligationer. Kreditandelen er
marginalt undervægtet. Placeringen i stats- og
realkreditobligationer
er
undervægtet
danske
statsobligationer, og samlet set er obligationsporteføljens
renterisiko lavere end benchmark som følge af lavere
varighed og mindre andel af obligationer.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte
aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Aktieporteføljen blev slået tilbage til årets start med et
samlet afkast på -2,5% i februar. Globale aktier gav 2,2%, mens danske aktier endte med et afkast på 0,5%
og europæiske aktier blev februars taber med at afkast
på -3,6% og -4,6% for PFA Invest Value aktier hhv. PFA
Invest Højt Udbytte aktier. Udsvingene i aktiemarkedet
afløste en meget lang periode med lav volatilitet, og
fremover ser vi ind i et regime, hvor vi kan forvente større
udsving.
I porteføljen har vi en overvægt af aktier fra Danmark,
Europa og Emerging Markets og en undervægt af aktier
fra USA og Japan. År til dato har den samlede
aktieportefølje givet et afkast på –0,6%, hvilket er på
højde med benchmark.
Vi så markedets korrektion som en reprisning som følge
af et højere renteniveau, samt en teknisk reaktion
forårsaget af salg af komplekse derivater. Der kom en vis
grad af ro på markederne igen, og USA kom bedst ud af
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turbulensen.

PFA Invest Balance Akkumulerende

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.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et negativt
afkast på -0,4%. Den 10-årige danske statsrente endte
februar uændret efter at have ligget højere i løbet af
måneden. Realkreditobligationer gav lavere afkast end
statsobligationer
i
februar,
hvor
en
5-årig
realkreditobligation gav et afkast på -1,4%, mens en 5årig statsobligation gav et afkast på -0,2%. Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed, men har
performet på niveau med danske obligationer i februar.
År til dato har danske obligationer givet -0,9%, mens
udenlandske obligationer har givet -1,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,9% i februar.
Kreditspændet til statsobligationer steg i februar, hvilket
er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er fortsat
positive for kreditobligationer, der normalt performer godt
i en økonomi som den nuværende, der oplever moderat
vækst. Der har været store bevægelser ud af
kreditobligationer, men udbuddet er faldende. Trækker
investorerne midler ud af aktivklassen i større grad, vil
det betyde faldende kurser. År til dato er afkastet på
kreditobligationer -0,6%, hvilket er bedre end benchmark,
der har givet et afkast på -1,8%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

77,9%

75,0%

2,9%

Kreditobligationer

9,7%

10,0%

-0,3%

Obligationer

11,3%

15,0%

-3,7%

Kontant

1,0%

0,0%

1,0%

Performance

Februar

2018

Afdeling

-1,4%

-0,8%

Benchmark

-1,3%

-1,0%

Merafkast, %-point

-0,1%

0,2%

Februar blev måneden hvor markederne bed fra sig for
første gang i lang tid. For første gang siden oktober 2016
oplevede det amerikanske S&P 500 indeks en negativ
måned, og februar endte med et fald på -2,6%. Det betød
samtidig enden på den længste periode med positive
afkast i S&P 500 indeksets historie og det var med til at
trække aktier ned over hele verden. Det globale
aktieindeks - MSCI World - endte februar med et fald på 2%, men i løbet af måneden var aktiemarkederne nede
med op mod -7%, og på enkeltdage oplevede vi fald op
mod -4%.
Den primære årsag til aktiefaldene skal findes i stigende
obligationsrenter i løbet af januar. I de første tre uger af
januar gik de stigende renter dog hånd i hånd med
stigende aktiekurser, men bidrog med stigende
usikkerhed på først rente- og valutamarkedet og i starten
af februar også på aktiemarkedet. Tal for lønudvikling og
signaler fra den amerikanske centralbank har skubbet
renten opad med baggrund i frygten for tiltagende
inflation. Oven i dette var der opbygget store positioner i
investeringsstrategier, der gav investorerne afkast, så
længe markederne ikke svingede for meget. Da der så
endelig kom udsving på aktiemarkedet blev det
selvforstærkende, og investorerne var nu nødt til at
sælge ud af deres risiko, hvilket forstærkede faldene på
aktier. Derfor var de aktiefald, som vi oplevede i februar,
et forvarsel om, hvad der kan ske - om end i lille
målestok - når de meget store obligationseksponeringer,
som investorerne har købt, måske engang skal afvikles.
De stigende renter og faldende aktier resulterede i, at en
blandet portefølje oplevede tab på både aktier og
obligationer. Aktiemarkederne rettede sig dog i løbet af
februar, med USA i spidsen og Europa i bunden.
Økonomien er stadig stærk målt på vækst, beskæftigelse
og tillidsindikatorer, men begyndende inflationstegn kan
resultere i, at yderligere rentestigninger er en potentiel
risiko for en ny korrektion i aktiemarkedet.
Samlet set gav porteføljen et afkast på -1,4% i februar,
hvilket var -0,1%-point under benchmark. År til dato er
afkastet på -0,8% for afdelingen.
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kreditobligationer.

Investeringsstrategi
Efter aktiefaldet i starten af februar supplerede vi
yderligere op i aktier og bibeholdt dermed overvægten i
aktier gennem februar. Vi forventer fortsat, at aktier vil
give bedre afkast end obligationer og har bibeholdt en
overvægt i aktier på 1,6-%-point. Overvægten i aktier er
taget
fra
placeringerne
i
obligationer
og
kreditobligationer.
Kreditandelen
er
samlet
set
undervægtet og har en overvægt i obligationer fra
europæiske virksomheder og en undervægt i
amerikanske virksomhedsobligationer. Placeringen i
stats- og realkreditobligationer er undervægtet danske
statsobligationer, og samlet set er obligationsporteføljens
renterisiko lavere end benchmark som følge af lavere
varighed og mindre andel af obligationer.

Danske
obligationer
gav
-0,4%.
Udenlandske
statsobligationer har en højere rentefølsomhed, men har
performet på niveau med danske obligationer i februar.
År til dato har danske obligationer givet -0,8%, mens
udenlandske statsobligationer har givet -1,4%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,7% i februar.
Kreditspændet til statsobligationer steg i februar, hvilket
er negativt for kreditobligationer. Betingelserne er fortsat
positive for kreditobligationer, der normalt performer godt
i en økonomi som den nuværende, der oplever moderat
vækst. Der har været store bevægelser ud af
kreditobligationer, men udbuddet er faldende. Trækker
investorerne midler ud af aktivklassen i større grad, vil
det betyde faldende kurser. År til dato er afkastet på
kreditobligationer -0,7%, hvilket er bedre end benchmark,
der har givet et afkast på -1,9%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

41,6%

40,0%

1,6%

Kreditobligationer

24,6%

27,0%

-2,4%

Obligationer

32,0%

33,0%

-1,0%

Kontant

1,8%

0,0%

1,8%

Aktier
Aktieporteføljen blev slået tilbage til årets start med et
samlet afkast på -2,8% i februar. Danske aktier endte
med et afkast på 0,5% mens globale aktier gav -2,8%.
Udsvingene i aktiemarkedet afløste en meget lang
periode med lav volatilitet, og fremover ser vi ind i et
regime, hvor vi kan forvente større udsving.
I porteføljen har vi en overvægt af aktier fra Danmark og
Emerging Markets og en undervægt af aktier fra USA. År
til dato har den samlede aktieportefølje givet et afkast på
–0,7%, hvilket er 0,1%-point er mindre end benchmark,
som har givet et afkast på –0,6%.
Vi så markedets korrektion som en reprisning som følge
af et højere renteniveau, samt en teknisk reaktion
forårsaget af salg af komplekse derivater. Der kom en vis
grad af ro på markederne igen, og USA kom bedst ud af
turbulensen.

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
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PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på -0,4% i
februar, hvilket var på niveau med benchmark.
Februar bød ikke på de store udsving i renterne og
dermed endte renterne på stort set samme niveau,
hvilket også var gældende for kurvehældningen. Det var
heller ikke meget anderledes for den implicitte
rentevolatilitet, som dog startede med en pæn stigning
men langsomt gled tilbage. Statsobligationer gav bedre
afkast end realkreditobligationer, da kreditspændet på
konverterbare realkreditobligationer blev udvidet pænt i
forhold til swaprenter, men efterspørgslen fra
udenlandske investorer virker fortsat intakt. For
rentetilpasningsobligationer har februar ligeledes været
en måned med stigende kreditspænd.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,2% inklusiv omkostninger i
januar, hvilket var 0,1% bedre end benchmark.
Februar var præget af faldende aktiekurser, som i
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begyndelsen af måneden faldt knap 10% fra
kursrekorderne i slutningen af januar. I løbet af februar
hentede aktier noget af det tabte tilbage, men volatiliteten
er mærkbart højere. Aktienedturen var primært drevet af
forventninger til højere amerikanske renter og inflation,
hvilket betød, at både obligationer og aktier gav negative
afkast.
En af årsagerne til troen på højere amerikansk inflation,
vækst og renteniveau er de positive effekter fra
skattelettelsen og vedtagelsen af et yderligere ekspansivt
finansbudget, der forventes at styrke efterspørgslen i
økonomien samtidig med et markant højere udbud af
statsobligationer. Den 10-årige amerikanske statsrente
steg ca. 20 bp i februar til 2,86%.
I Europa var tyske renter uændrede over måneden og
fokus var særligt rettet mod det italienske valg i starten af
marts. Valget forventes ikke at medføre større
konfrontation om eurosamarbejdet, og markedet synes
ikke bekymret. Periferien underperformede tyske renter
en smule frem mod slutningen af måneden, hvilket gav
anledning til at købe op og øge afdelingens eksponering
til netop periferien.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,9%, hvilket er 0,5% bedre
end benchmark efter omkostninger. Og dermed har
foreningen ved udgangen af måneden opnået et
merafkast på 0,9% år til dato, hvilket primært skyldes
papirudvælgelsen i porteføljen.
Februar blev en volatil måned, hvor det amerikanske
aktiemarked bestemte udviklingen i risikofyldte aktiver.
Samtidig steg de amerikanske renter yderligere i
forventning om yderligere rentestigninger i USA, ovenpå
de stærkere data for inflation og lønudvikling.
Kreditobligationer oplevede derfor både en stigning i de
ledende renter og en samtidig stigning i kreditspændet,
hvad angår obligationer denomineret i USD. Størstedelen
af porteføljen består af obligationer denomineret i USD.
Den samtidige stigning i både renter og kreditspænd gav
derfor et negativt absolut afkast på foreningen.
Investment Grade er generelt blandt de mere
rentefølsomme obligationer i porteføljen og blev derfor
ramt af de underliggende rentestigninger. Til gengæld
bidrog en række af porteføljens største positioner med
meget solide afkast. Macy’s præsenterede et stærkt
regnskab, som lå over forventning og ledelsens fokus er
fortsat på at nedbringe gælden i selskabet. Det
hollandske forsikringsselskab VIVAT oplevede en stærk
kursstigning på baggrund af nyheder om, at selskabets
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kinesiske ejer overvejer et salg af forsikringsselskabet
efter indgriben fra de kinesiske myndigheder. Herudover
bidrog en række førtidsindfrielser også positivt til
afkastet.
High Yield havde en forholdsvis svær måned, hvor
aktivklassen blev ramt på flere fronter. Kreditspændet
kørte ud med 23bp og renterne fortsatte op i USA, om
end i et mere moderat tempo end i årets første måned.
Olien faldt tilbage med 5% efter måneders uafbrudt
stigning. Som i foregående måned var det obligationer
med den laveste kreditkvalitet, der klarede sig bedst,
mens obligationer med den højeste kvalitet klarede sig
dårligst, hvilket kan tilskrives den højere rentefølsomhed.
Den stigende markedsvolatilitet lagde en dæmper på
nyudstedelser, som ramte et lavpunkt for de seneste to
år. Nettoudstedelsen, dvs. forskellen mellem udstedelser
og obligationer der udløber, var det laveste siden 2011.
Den lave nettoudstedelse hjalp High Yield markeder,
som klarede sig relativt godt på trods af
kapitaludstrømning fra High Yield fonde.
Emerging Markets oplevede en betydelig udvidelse af
rentespændet på 21bp, i tråd med resten af markedet for
risikofyldte aktiver. Markedet for Emerging Markets
obligationer blev presset i løbet af måneden, da en
række noterede fonde og ETF’er solgte ud af deres
beholdninger på baggrund af kapitaludstrømning. Ikke
desto mindre var februar en rigtigt stærk måned for
nyudstedelser, og en lang række lande var i stand til at
sikre langfristet finansiering på gunstige vilkår. Samtidig
gav det volatile marked flere udstedelser på attraktive
niveauer, hvilket foreningen udnyttede i flere omgange.
Foreningen investerede derfor i både Nigeria, Ægypten
og Kenya i løbet af måneden, hvilket bidrog positivt til
merperformance i foreningen ved at handle betydeligt op
i eftermarkedet.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen gav et afkast på 0,5% i februar, hvilket var
-0,2% lavere end benchmark.
Februar var en volatil måned, hvor det danske marked –
på linie med de globale markeder - startede med at falde
7% på fire dage. Siden vendte markederne rundt og
Danmark sluttede måneden med et samlet positivt afkast
på 0,7%.
Højdespringerne i måneden var TDC, der pga. købstilbud
steg med 24%. FLS og William Demant steg hhv. 18%
og 16% på gode regnskaber og positive udmeldinger
omkring udsigterne for 2018. Agterlanternen blev NKT,
der faldt 18% primært pga. skuffende udsigter for 2018-

NYHEDSBREV | NR. 3 – MARTS 2018

indtjeningen.
De største positive bidragsydere til månedens relative
afkast ift. markedet var FLS (overvægt) og Maersk
(undervægt), mens TDC (undervægt) og William Demant
(undervægt) bidrog negativt.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen Globale Aktier har i årets første to måneder
givet et afkast på -0,6%, hvilket er 0,1%-point bedre end
benchmark. Den tilbagevendte volatilitet fra slutningen af
januar fortsatte i februar, og risikopræmierne på aktier er
som følge blevet forøget.
Porteføljens defensive eksponeringer findes i høj grad i
stabile europæiske forbrugs- og telekomselskaber, mens
porteføljens vækstselskaber i højere grad domineres af
amerikanske teknologiselskaber. Paradoksalt har det
været de defensive selskaber, der har trukket mest ned i
porteføljens afkast i denne mere volatile periode. De tre
selskaber i porteføljen, der år til dato har bidraget mest
negativt til porteføljeafkastet, er de tre ellers stabile
engelske selskaber Reckitt, tobaksselskabet BAT og
Vodafone.
Omvendt
er
det
overvejende
teknologiselskaber som MasterCard, Amazon, Ebay og
Cognizant, og langt overvejende amerikanske selskaber,
der har bidraget mest positivt til porteføljens afkast. Dette
mønster vidner om, at investorerne i stigende grad, og
upåagtet kortsigtet volatilitet, allokerer midlerne mod de
selskaber, de vurderer, har de bedste langsigtede
udsigter for indtjeningen.
De svage europæiske aktiemarkeder skyldes i høj grad
den stigende euro og det faktum, at store europæiske
selskaber er mere internationale end mange af deres
amerikanske
konkurrenter,
der
ofte
er
mere
hjemmemarkedsfokuserede. Mange af de amerikanske
teknologiselskaber er dog på grund af deres globale
dominans stærkt afhængige af de globale markeder, og
har som følge heraf nydt godt af den faldende dollar.
Endelig har den amerikanske skattereform været et
væsentligt bidrag til fortsat meget stærk indtjeningsvækst
for mange amerikanske selskaber. Om reformen til fulde
nu er afspejlet i værdisætningen af amerikanske aktier er
svært at svare præcist på, og det må formodes, at en del
af denne ’ekstra’ indtjening på sigt vil blive konkurreret
væk.
Ebay, der er midt i en transformation med højt
investeringsniveau, kom i begyndelsen af februar med et
rigtigt flot regnskab, der viste fortsat accelererende
slagvækst og øgning i antallet af brugere. Samtidig
fortalte selskabet om nogle af de tillægsydelser, Ebay
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som platform, kan sælge til dets brugere. Ebay vil
således over de næste fem år overtage håndteringen af
betalingerne, hvilket kan give et hop i Ebay’s indtjening
på ca. 20% på sigt. Et mere målrettet salg af reklamer er
et andet område, der kan bidrage væsentligt fremover.
Eksponeringen til Ebay er efterfølgende blevet øget.
Reckitt Benckiser leverede omvendt et skuffende
årsregnskab, hvor særligt forventningerne til 2018 trak
ned. Selskabet har oplevet meget modgang siden det for
snart et år siden annoncerede, at det overtog Mead
Johnson, men årsregnskabet viste også klare tegn på
forbedringer i den underliggende drift, særligt for det
attraktive område håndkøbsmedicin. Vi har som følge
heraf øget vores position i selskabet på disse attraktive
niveauer.
Selskaber der har bidraget positivt til afkastet i februar,
har været S&P Global, MasterCard, Cognizant og
Pandora, mens Reckitt Benckiser, CVS og UPS har
bidraget negativt.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I februar gav afdelingen et afkast på -4,6% mod et afkast
for benchmark på -3,8%, målt ved afkastet på MSCI
Europa (DKK), og for hele året et afkast på -4,1%
sammenlignet med benchmarkafkast på -2,3%.
I porteføljen var det især cyklisk forbrug, der bidrog
positivt til performance på sektorniveau, hvilket primært
var drevet af det engelske reklameselskab WPP, som
efter en lang periode med udfordringer på væksten
rettede sig op til regnskabsaflæggelsen primo marts.
Desuden bidrog positionerne i Hugo Boss og Tui positivt
til performance ovenpå rapportering af gode salgstal og
et godt regnskab. På selskabsniveau bidrog Microsoft
positivt efter aflæggelsen af endnu et positivt regnskab,
drevet af væksten i Cloud-segmentet.
På den negative side var afkastet på sektorniveau drevet
af porteføljens position i finans, materials og industri.
Finans var negativt påvirket af porteføljens positioner i de
to hollandske banker ABN Amro og ING, der begge var
regnskabsaktuelle. Gældende for begge banker er, at
investorerne har stor fokus på deres dividendeudbetalinger, og begge var mere konservative end ventet
i relation til at øge dividenderne, hvilket førte til kursfald.
På selskabsniveau i øvrigt kom de største negative
bidrag fra eksponeringerne til Vodafone og Reckitt
Benckiser. Vodafone blev dels påvirket af en generel
negativ udvikling i telesektoren samt frygt for, at de
kommer med en kapitaludvidelse til konsolidering af det
europæiske telemarked. Reckitt Benckiser faldt efter et
lidt skuffende regnskab, kombineret med en manglende
NYHEDSBREV | NR. 3 – MARTS 2018

guidance på marginniveauet fremadrettet, som førte til
frygt for den fremtidige marginudvikling.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i februar måned et
afkast på -2,3%, hvilket var -0,7%-point lavere end
benchmark. For året har afdelingen leveret et afkast på
-1,9% mod 0,2% for benchmark. Afdelingens afkast for
de første to måneder af 2018 er dog bedre end MSCI
USA Minimum Volatility indekset og andre lignende
indeks med tilsvarende risikoprofil som afdelingen.
Svækkelsen af den amerikanske dollar fortsatte i februar,
og i lokal valuta er det amerikanske marked år til dato
steget med 1,8%.
Februar var præget af faldende aktiekurser, som i starten
af måneden faldt knap 10% fra kursrekorderne i
slutningen af januar. I løbet af februar hentede aktier
noget af det tabte, men volatiliteten er mærkbart højere.
Umiddelbart var den primære årsag til aktiekursfaldet, at
amerikanske obligationsrenter steg i løbet af januar. I de
første uger af januar gik de stigende renter hånd i hånd
med stigende aktiekurser, men bidrog derefter først til
stigende usikkerhed på rente- og valutamarkedet og
dernæst også på aktiemarkedet.
Generelt viser flere konjunkturindikatorer i USA tegn på
stigende aktivitet i starten af 2018, efter robuste
vækstrater på lige under 3% i 2. halvår af 2017.
Optimismen kommer specielt til udtryk blandt
forbrugerne, hvor forbrugertilliden i februar steg til det
højeste niveau i 17 år, og blandt fremstillings-
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virksomhederne, som har medvind fra det globale
opsving, en svækket dollar og højere oliepriser. En
væsentlig årsag til de stærke konjunkturtal er givetvis
positive effekter fra skattelettelsen og vedtagelsen af et
ekspansivt finansbudget. Det har også medvirket til, at
flere analytikere har løftet deres estimater for amerikansk
vækst. Bagsiden af medaljen er, at lempelsen af
finanspolitikken kommer sent i konjunkturcyklen, hvor der
allerede er begyndende tegn på kapacitetspres i dele af
økonomien. Det øger risikoen for en overophedning, som
kan blive mødt af hurtigere renteforhøjelser.
Afdelingen fokuserer på stabile aktier og konstrueres ud
fra et ønske om en lavere risiko og en mere stabil
kursudvikling end markedet. Afdelingen har derfor en
naturlig overvægt af mere stabile og ikke-cykliske aktier,
og afdelingen vil derfor typisk klare sig lidt dårligere end
markedet, når det går godt i økonomien, mens den
omvendt vil klare sig bedre, når der er modvind i
økonomien og på markederne. I USA er fremgangen i
økonomien fortsat bredt baseret på tværs af sektorer, der
er positiv momentum i økonomien, renterne er lave og
virksomhedernes indtjening er stigende. Dette har øget
risikoappetitten på finansmarkederne og ført til stigende
aktiekurser, og år til dato har cykliske og mere
vækstorienterede aktier outperformet mere defensive og
stabile aktier, hvilket er den primære årsag til, at
afdelingen har leveret et lavere afkast end markedet.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Progressive, Exxon
Mobil og Estee Lauder, mens UPS, Amazon og CVS
Caremark 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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