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Nye tiltag skal styrke balanceafdelingerne i PFA Invest
PFA Invest går nu bort fra at bruge benchmark på
sine balanceafdelinger, PFA Invest Balance AA, A, B
og C og Akkumulerede. Det sker bl.a., fordi PFA
Invest er begyndt at ruste sine balanceafdelinger med
nye attraktive investeringer, der ikke findes
benchmark for. Samtidig ønsker vi at styrke
rådgivningsfokus på sammenhængen mellem risiko
og afkast, som det vigtigste for kunden.

PFA Invest har fra 1. april 2019 valgt at gå bort fra
brugen af benchmark på sine balanceafdelinger.
Ændringen skyldes blandt andet, at PFA Invest i juni
sidste år styrkede sine balanceafdelinger med
ejendomsinvesteringer, som der ikke findes relevante
benchmark for. PFA Invest vil på sigt gerne fortsætte
udviklingen af balanceafdelingerne med sådanne
typer af investeringer, så kunderne får optimal glæde
af PFA’s stærke investeringsmotor, herunder adgang
til attraktive og stabiliserende aktiver, som kun i
sjælden grad er tilgængelige for kunder i danske
investeringsforeninger.

Med fravalget af benchmark ønsker PFA Invest
samtidig at få større rådgivningsfokus på

sammenhængen mellem kundens investeringsformål,
risikoprofil og horisont, samt afdelingens faktiske
investeringer, som er det vigtigste for kunden.
Hvorvidt man i en periode har ligget over eller under
benchmark, er i den sammenhæng mindre væsentligt
og er samtidig med til at afspore det fremadskuende
fokus, der gerne skulle fylde i rådgivningen.

Det nye tiltag ændrer naturligvis ikke på ambitionen i
PFA Invest, der fortsat er at få kundernes
investeringer til at vokse gennem lave omkostninger
og stærke, risikojusterede afkast. Det er en opskrift,
som PFA Invest hidtil har forfulgt med stor succes og
bevirket, at PFA Invest konsekvent bliver rangeret i
toppen blandt danske investeringsforeninger. Det er
fortsat vores målsætning og derfor arbejder vi fortsat
på at styrke balanceafdelingerne med afkastet fra
flere af de mange attraktive aktiver, der i dag er en del
af PFA’s investeringsmotor.

Selvom benchmark nu er fravalgt, vil man stadig
kunne finde afkastsammenligninger med benchmark
fra tidligere år, eksempelvis i balanceafdelingernes
afkasthistorik i årsrapporten.

Hvad er et benchmark
I investeringsverdenen er et benchmark et sammenligningsgrundlag, der bruges til at måle forvalterens evne til at skabe afkast i
en investeringsafdeling. Fx vil man kunne sammenligne afkastet på PFA Invest Danske Aktier med afkastet i det danske
aktieindeks OMX Copenhagen Cap, hvor sidstnævnte fungerer som benchmark.
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Markedskommentar
Marts var præget af faldende renter og moderate
kursstigninger
på
aktiemarkederne.
De
store
centralbanker nedjusterede prognoserne for vækst og
signalerer, at pengepolitikken vil forblive uændret i
længere tid. Forhandlingerne mellem USA og Kina
udviklede sig positivt, mens kinesiske nøgletal bekræfter,
at myndighedernes væksttiltag har effekt. Amerikanske
nøgletal tegnede et billede af aftagende vækst
nogenlunde i overensstemmelse med forventningerne,
mens nyhedsstrømmen i Europa overvejende har været
skuffende svag.

Rentekurven sender recessionsadvarsel
I marts faldt amerikanske og europæiske renter til de
laveste niveauer siden henholdsvis 2017 og 2016. Faldet
var størst blandt lange renter, hvor renten på en 10-årig
amerikansk statsobligation faldt til 2,47%, mens renten på
en tilsvarende tysk statsobligation kortvarigt var helt nede
på -0,09%. Renten på obligationer med kortere løbetid
faldt knap så meget. I USA var den 10-årige rente
kortvarigt lavere end renten på 3-måneders statspapirer,
hvilket betød, at dele af rentekurven inverterede. Kilden til
rentefaldet var klare signaler fra Fed og ECB om, at
pengepolitikken vil blive forblive uændret i længere tid, da
vækstudsigterne og inflationspresset er svagere end
tidligere antaget. Lange renter, som bl.a. afspejler
forventningen til fremtidens korte renter, reagerede
kraftigst, mens de korte renter stadig fastholdes af den
aktuelle uændrede centralbankrente. Historisk har en
inverteret rentekurve været et stærkt signal om, at USA
bevæger sig mod en recession inden for de kommende 918 måneder. Varslet skal dog tolkes med forsigtighed, da
det indtil videre kun har vist sig kortvarigt i udvalgte dele
af rentekurven og flere faktorer har trykket de lange renter
ekstraordinært langt ned. Herunder nedadrettet pres fra
tyske og japanske renter, lavere strukturel vækst fremover
(bl.a. p.g.a. aldrende befolkning) og et mindre risikotillæg
overfor inflation efter et årti med meget lav inflation.
Aktuelt forventer vi ikke, at USA havner i en recession
inden for det næste år.

Lavere renter og Kina løfter aktier
Aktiemarkederne
har
reageret
negativt
på
centralbankernes nedjusterede vækstforventninger. De
efterfølgende rentefald, positive vækstsignaler fra bl.a.
Kina og fremdrift i handelsforhandlingerne mellem USA og
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Kina har dog bidraget til øget risikoappetit og stigende
aktiekurser i marts. Kinesiske aktier har igen lagt sig i
spidsen med kursstigninger på knap 6% i marts og 32%
åtd. Med hensyn til den inverterede rentekurve i USA er
det værd at huske på, at aktiekurserne i gennemsnit har
toppet 15 måneder efter rentekurven inverterede og aldrig
før (når man ser på data siden midten af 1970’erne).

Kinesiske nøgletal overrasker positivt
I marts kom der yderligere tegn på, at den kinesiske
økonomi er på vej op i gear efter en periode med
afmatning. Vækstindikatorer steg overraskende meget i
marts, båret af bl.a. stigende optimisme til ordretilgangen.
Samtidig tyder udmeldingerne fra Beijing og Washington
på, at parterne kan blive enige om en form for aftale de
kommende måneder. Selvom markedet efterhånden har
indregnet en høj sandsynlighed for en aftale, vil en færdig
aftale fjerne noget af den globale usikkerhed, hvilket kan
give medvind til risikofyldte aktiver, såfremt deltaljerne i
aftalen bekræfter en nedtrapning af handelskonflikten og
mulighed for tilbagerulning af toldsatser. I baggrunden
lurer fortsat risikoen for, at Trump vil rette fokus mod
bilsektoren, hvilket især kan give et negativt stød til
Europa og Japan.

Usikkerhed på de største eksportmarkeder
I Eurozonen har vækstindikatorer for fremstillingssektoren
skuffet og sender signaler om en igangværende mild
recession i den tyske og italienske industri. De seneste
nøgletal fra Tyskland viser dog stigende beskæftigelse og
fremgang i detailsalget, hvilket også kan aflæses i
forholdsvis robuste vækstindikatorer i servicesektoren.
Svagheden er specielt koncentreret i autoindustrien,
hvilket
understreges
af
tillidsindikatorer
for
eksportsituationen af biler, som i marts faldt til det laveste
niveau siden 2009. Udover risikoen for en handelskonflikt
med USA kan den meget usikre fremtid om
Storbritanniens forhold til EU også have påvirket tilliden
negativt. Omkring 12% af EU’s bilproduktion eksporteres
til Storbritannien, hvilket kun overgås af ekspoten til USA.
En afklaring af Brexit vil givetvis skabe bedre
forudsætninger for investeringsplaner og føre til et løft i
tillidsindikatorerne. Mens de seneste afstemninger i det
britiske underhus har peget i retning af ønsket om et
blødere Brexit, er det stadig ikke lykkedes at samle
opbakning til et konkret forslag. Senest d. 12. april skal en
løsning falde på plads for at Storbritannien undgår at stå
mellem valget om en længerevarende udskydelse af
Brexit eller et hårdt Brexit uden en aftale. EU’s
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regeringsledere mødes den 10. april for at drøfte
mulighederne.

Fed afventer situationen
I USA tyder vækstindikatorer på aftagende vækst.
Arbejdsmarkedet virker stadig robust, og stor
efterspørgsel efter arbejdskraft og stigende lønninger
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understøtter
privatforbruget.
Den
amerikanske
centralbank - Fed – vurderede i marts, at opsvinget vil
fortsætte, men lavere end ventet inflation og negative
risici fra den globale økonomi har ført til et markant
stemningsskift i pengepolitikken. Fed signalerer, at
renterne vil holdes uændrede året ud, hvilket er markant
lavere end i december, hvor Fed vurderede, at renten
kunne
hæves
to
gange
i
2019.
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Afkastoversigt 2019 - PFA Invest
PFA Invest afdelinger

Marts

2019

2018

2017

2016

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

1,1%

3,4%

-1,5%

0,7%

-

2,5%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

1,4%

5,2%

-2,6%

3,7%

5,2%

34,5%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

1,9%

7,6%

-4,0%

0,7%

-

4,0%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

1,9%

8,5%

-4,3%

6,6%

5,4%

68,5%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

2,5%

10,9%

-5,2%

7,4%

4,9%

17,4%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,8%

1,4%

0,4%

1,0%

1,4%

4,2%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

1,5%

5,2%

-4,2%

5,9%

8,1%

46,5%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

1,8%

2,3%

-0,2%

-0,1%

-3,0%

-1,1%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

2,6%

13,7%

-5,7%

8,9%

5,4%

116,1%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

1,9%

13,0%

-10,2%

14,5%

4,0%

167,2%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

2,7%

10,7%

-8,8%

8,8%

-0,6%

57,7%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

0,9%

11,8%

-15,2%

11,2%

3,0%

22,9%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

3,9%

13,9%

6,9%

3,0%

5,9%

32,7%

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

Investeringsstrategi
Marts

2019

Afdeling

1,1%

3,4%

Benchmark

1,2%

3,5%

-0,1%

-0,1%

Merafkast, %-point

Kvartalet har været præget af markant positive afkast for
aktier og kreditobligationer, ovenpå de kraftige fald vi så i
slutningen af 2018. Nøgletallene har ikke givet næring til
de fine aktieafkast, men centralbankerne har haft en
afgørende betydning. Specielt den amerikanske
centralbank har hjulpet aktiemarkedet ved at mindske
risikoen for fremtidige renteforhøjelser, og markedet
tillægger oven i købet rentesænkninger en større
sandsynlighed på den korte bane.
Der er fortsat forhandlinger vedrørende en handelsaftale
mellem USA og Kina, men endnu ikke en reel afklaring.
En sådan afklaring vil have umiddelbar positiv effekt på
markederne, men er delvist priset ind. I Europa er
usikkerheden om Brexit markant, og også her er der
potentiale for markant kurspåvirkning, både op og ned.
Internt i Euro-regionen kan de italienske budgetproblemer
give turbulens, og den lave vækst og dårlige nøgletal fra
Tyskland giver udfordringer. Aktiemarkedet har dog taget
alt dette fra den positive side, og har leveret de højeste
kvartalsafkast i 5 år. Renten er faldet markant i kvartalet,
hvilket betyder, at alle aktivklasser har givet pæne afkast i
år, inklusive USD.
Vi ligger fortsat defensivt positioneret, med en lille
undervægt i aktier og en defensiv aktieportefølje.
Det positive er, at arbejdsløsheden fortsat er meget lav i
USA, og inflationen ikke er steget ud over hvad
centralbanken vurderer acceptabelt.
Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.
Porteføljens afkast blev 1,1% i marts.
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I marts har aktier (2,8%) og kreditobligationer (1,4%) givet
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer (0,8%). Vi
er let undervægtet i aktier og kreditobligationer, men
porteføljens
afkast
følger
fortsat
fint
med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og placeret midlerne i ejendomme.
Kreditobligationer ser fortsat attraktive ud på den korte
bane, til trods for at de har leveret op mod +4,5% i årets
første kvartal, primært fordi vi ikke ser en stigning i
konkursraten på den korte bane og den øgede rente
derved bidrager til højere afkast end for stats- og
realkreditobligationer.

Aktier
Marts blev endnu en stærk aktiemåned med et afkast på
2,8% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og defensive aktier gav bedre afkast end cykliske aktier.
Danske aktier endte med et afkast på 3,6%, USA 3,2%,
Emerging Markets 2,3% og Europa 2,1% som de største
vindere, mens japanske aktier gav 2% målt i danske
kroner. Health Care og Industri underperformer år til dato
sammen med Finans.
Virksomhederne har vist faldende indtjening i starten af
året, men det har altså ikke sat sig i kurserne.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 2,6% i marts.
Emerging Markets og danske aktier er fortsat overvægtet
på bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let
undervægtet. Den seneste tids markante aktiestigninger
ændrer ikke dette.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,8% i marts, mens udenlandske statsobligationer gav
1,8%, hvilket er bemærkelsesværdigt højt. Til
sammenligning gav danske 5-årige statsobligationer et
afkast på 0,5% i marts. Dansk realkredit handler på pæne
niveauer.
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Renteniveauet er faldet markant i marts som i hele året.
Den europæiske centralbank har kapituleret på
renteforhøjelser og det er nu svært at retfærdiggøre
rentestigninger indenfor den kommende årrække.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, og det understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 2%
mens de korte har givet 0,4%. 10 årige statsrenter er
faldet 20 basispunkter (0,2%) og er nu negativt.
Amerikanske renter er faldet 30 basispunkter. I dette
scenarie performer statsobligationer bedre end realer,
men det løbende afkast er højere på realkreditobligationer
på den lange bane.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,3% i marts, hjulpet af
rentefaldet. Vi er fortsat positive på kreditobligationer på
den løbende merrente, men ikke så optimistiske på
kursopskrivninger fra yderligere fald i spændet mellem
kreditobligationer og statsobligationer. Undervægten i
obligationer er placeret i ejendomme.

Ejendomme gav 0,2% i marts og 0,9% år til dato, og
performer som forventet. Ejendomseksponeringen giver
en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast
der kan måle sig med kreditobligationer på 12 måneders
sigt.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

9,7%

10,0%

-0,3%

Kreditobligationer

28,4%

30,0%

-1,6%

Obligationer

51,5%

60,0%

-9,5%

Ejendomme

6,6%

0,0%

6,6%

Kontant

3,8%

0,0%

3,8%

Marts

2019

Afdeling

1,4%

5,2%

Benchmark

1,6%

5,6%

-0,2%

-0,4%

Merafkast, %-point

Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.

Investeringsstrategi

Kvartalet har været præget af markant positive afkast for
aktier og kreditobligationer, ovenpå de kraftige fald vi så i
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Det positive er, at arbejdsløsheden fortsat er meget lav i
USA, og inflationen ikke er steget ud over hvad
centralbanken vurderer acceptabelt.

Porteføljens afkast blev 1,4% i marts.

PFA Invest Balance A
Performance

Der er fortsat forhandlinger vedrørende en handelsaftale
mellem USA og Kina, men endnu ikke en reel afklaring.
En sådan afklaring vil have umiddelbar positiv effekt på
markederne, men er delvist priset ind. I Europa er
usikkerheden om Brexit markant, og også her er der
potentiale for markant kurspåvirkning, både op og ned.
Internt i Euro-regionen kan de italienske budgetproblemer
give turbulens, og den lave vækst og dårlige nøgletal fra
Tyskland giver udfordringer. Aktiemarkedet har dog taget
alt dette fra den positive side, og har leveret de højeste
kvartalsafkast i 5 år. Renten er faldet markant i kvartalet,
hvilket betyder, at alle aktivklasser har givet pæne afkast i
år, inklusive USD.
Vi ligger fortsat defensivt positioneret, med en lille
undervægt i aktier og en defensiv aktieportefølje.

Ejendomme

Fordeling

slutningen af 2018. Nøgletallene har ikke givet næring til
de fine aktieafkast, men centralbankerne har haft en
afgørende betydning. Specielt den amerikanske
centralbank, har hjulpet aktiemarkedet ved at mindske
risikoen for fremtidige renteforhøjelser og markedet
tillægger oven i købet rentesænkninger en større
sandsynlighed på den korte bane.

I marts har aktier (2,8%) og kreditobligationer (1,4%) givet
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer (0,8%). Vi
er let undervægtet i aktier og kreditobligationer, men
porteføljens
afkast
følger
fortsat
fint
med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og placeret midlerne i ejendomme.
Kreditobligationer ser fortsat attraktive ud på den korte
bane, til trods for at de har leveret op mod +4,5% i årets
første kvartal, primært fordi vi ikke ser en stigning i
konkursraten på den korte bane og den øgede rente
derved bidrager til højere afkast end for stats- og
realkreditobligationer.
Aktier
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Marts blev endnu en stærk aktiemåned med et afkast på
2,8% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og defensive aktier gav bedre afkast end cykliske aktier.
Danske aktier endte med et afkast på 3,6%, USA 3,2%,
Emerging Markets 2,3% og Europa 2,1% som de største
vindere, mens japanske aktier gav 2% målt i danske
kroner. Health Care og Industri underperformer år til dato
sammen med Finans.
Virksomhederne har vist faldende indtjening i starten af
året, men det har altså ikke sat sig i kurserne.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 2,8% i marts.
Emerging Markets og danske aktier er fortsat overvægtet
på bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let
undervægtet. Den seneste tids markante aktiestigninger
ændrer ikke dette.

Ejendomme gav 0,2% i marts og 0,9% år til dato, og
performer som forventet. Ejendomseksponeringen giver
en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast
der kan måle sig med kreditobligationer på 12 måneders
sigt.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

23,9%

25,0%

-1,1%

Kreditobligationer

34,1%

35,0%

-0,9%

Obligationer

32,6%

40,0%

-7,4%

Ejendomme

7,1%

0,0%

7,1%

Kontant

2,3%

0,0%

2,3%

PFA Invest Balance B
Marts

2019

Afdeling

1,9%

8,5%

Obligationer

Benchmark

2,0%

9,2%

Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,8% i marts, mens udenlandske statsobligationer gav
1,8%, hvilket er bemærkelsesværdigt højt. Til
sammenligning gav danske 5-årige statsobligationer et
afkast på 0,5% i marts. Dansk realkredit handler på pæne
niveauer.

Merafkast, %-point

-0,1%

-0,7%

Renteniveauet er faldet markant i marts som i hele året.
Den europæiske centralbank har kapituleret på
renteforhøjelser og det er nu svært at retfærdiggøre
rentestigninger indenfor den kommende årrække.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, og det understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 2%
mens de korte har givet 0,4%. 10 årige statsrenter er
faldet 20 basispunkter (0,2%) og er nu negativt.
Amerikanske renter er faldet 30 basispunkter. I dette
scenarie performer statsobligationer bedre end realer,
men det løbende afkast er højere på realkreditobligationer
på den lange bane.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,4% i marts, hjulpet af
rentefaldet. Vi er fortsat positive på kreditobligationer på
den løbende merrente, men ikke så optimistiske på
kursopskrivninger fra yderligere fald i spændet mellem
kreditobligationer og statsobligationer. Undervægten i
obligationer er placeret i ejendomme.
Ejendomme
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Performance

Kvartalet har været præget af markant positive afkast for
aktier og kreditobligationer, ovenpå de kraftige fald vi så i
slutningen af 2018. Nøgletallene har ikke givet næring til
de fine aktieafkast, men centralbankerne har haft en
afgørende betydning. Specielt den amerikanske
centralbank har hjulpet aktiemarkedet ved at mindske
risikoen for fremtidige renteforhøjelser, og markedet
tillægger oven i købet rentesænkninger en større
sandsynlighed på den korte bane.
Der er fortsat forhandlinger vedrørende en handelsaftale
mellem USA og Kina, men endnu ikke en reel afklaring.
En sådan afklaring vil have umiddelbar positiv effekt på
markederne, men er delvist priset ind. I Europa er
usikkerheden om Brexit markant, og også her er der
potentiale for markant kurspåvirkning, både op og ned.
Internt i Euro-regionen kan de italienske budgetproblemer
give turbulens, og den lave vækst og dårlige nøgletal fra
Tyskland giver udfordringer. Aktiemarkedet har dog taget
alt dette fra den positive side, og har leveret de højeste
kvartalsafkast i 5 år. Renten er faldet markant i kvartalet,
hvilket betyder, at alle aktivklasser har givet pæne afkast i
år, inklusive USD.
Vi ligger fortsat defensivt positioneret, med en lille
undervægt i aktier og en defensiv aktieportefølje.
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Det positive er, at arbejdsløsheden fortsat er meget lav i
USA, og inflationen ikke er steget ud over hvad
centralbanken vurderer acceptabelt.
Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.
Porteføljens afkast blev 1,9% i marts.

Investeringsstrategi
I marts har aktier (2,8%) og kreditobligationer (1,4%) givet
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer (0,8%). Vi
er let undervægtet i aktier og kreditobligationer, men
porteføljens
afkast
følger
fortsat
fint
med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og placeret midlerne i ejendomme.
Kreditobligationer ser fortsat attraktive ud på den korte
bane, til trods for at de har leveret op mod +4,5% i årets
første kvartal, primært fordi vi ikke ser en stigning i
konkursraten på den korte bane og den øgede rente
derved bidrager til højere afkast end for stats- og
realkreditobligationer.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,8% i marts, mens udenlandske statsobligationer gav
1,8%, hvilket er bemærkelsesværdigt højt. Til
sammenligning gav danske 5-årige statsobligationer et
afkast på 0,5% i marts. Dansk realkredit handler på pæne
niveauer.
Renteniveauet er faldet markant i marts som i hele året.
Den europæiske centralbank har kapituleret på
renteforhøjelser og det er nu svært at retfærdiggøre
rentestigninger indenfor den kommende årrække.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, og det understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 2%
mens de korte har givet 0,4%. 10 årige statsrenter er
faldet 20 basispunkter (0,2%) og er nu negativt.
Amerikanske renter er faldet 30 basispunkter. I dette
scenarie performer statsobligationer bedre end realer,
men det løbende afkast er højere på realkreditobligationer
på den lange bane.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,2% i marts, hjulpet af
rentefaldet. Vi er fortsat positive på kreditobligationer på
den løbende merrente, men ikke så optimistiske på
kursopskrivninger fra yderligere fald i spændet mellem
kreditobligationer og statsobligationer. Undervægten i
obligationer er placeret i ejendomme.

Aktier
Marts blev endnu en stærk aktiemåned med et afkast på
2,8% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og defensive aktier gav bedre afkast end cykliske aktier.
Danske aktier endte med et afkast på 3,6%, USA 3,2%,
Emerging Markets 2,3% og Europa 2,1% som de største
vindere, mens japanske aktier gav 2% målt i danske
kroner. Health Care og Industri underperformer år til dato
sammen med Finans.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i marts og 0,9% år til dato, og
performer som forventet. Ejendomseksponeringen giver
en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast
der kan måle sig med kreditobligationer på 12 måneders
sigt.

Virksomhederne har vist faldende indtjening i starten af
året, men det har altså ikke sat sig i kurserne.

Fordeling

Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 2,9% i marts.
Emerging Markets og danske aktier er fortsat overvægtet
på bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let
undervægtet. Den seneste tids markante aktiestigninger
ændrer ikke dette.
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Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

51,6%

55,0%

-3,4%

Kreditobligationer

17,4%

20,0%

-2,6%

Obligationer

22,3%

25,0%

-2,7%

Ejendomme

7,2%

0,0%

7,2%

Kontant

1,5%

0,0%

1,5%

PFA Invest Balance C
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Performance

Marts

2019

Afdeling

2,5%

10,9%

Benchmark

2,4%

11,5%

Merafkast, %-point

0,1%

-0,6%

Kvartalet har været præget af markant positive afkast for
aktier og kreditobligationer, ovenpå de kraftige fald vi så i
slutningen af 2018. Nøgletallene har ikke givet næring til
de fine aktieafkast, men centralbankerne har haft en
afgørende betydning. Specielt den amerikanske
centralbank har hjulpet aktiemarkedet ved at mindske
risikoen for fremtidige renteforhøjelser, og markedet
tillægger oven i købet rentesænkninger en større
sandsynlighed på den korte bane.
Der er fortsat forhandlinger vedrørende en handelsaftale
mellem USA og Kina, men endnu ikke en reel afklaring.
En sådan afklaring vil have umiddelbar positiv effekt på
markederne, men er delvist priset ind. I Europa er
usikkerheden om Brexit markant, og også her er der
potentiale for markant kurspåvirkning, både op og ned.
Internt i Euro-regionen kan de italienske budgetproblemer
give turbulens, og den lave vækst og dårlige nøgletal fra
Tyskland giver udfordringer. Aktiemarkedet har dog taget
alt dette fra den positive side, og har leveret de højeste
kvartalsafkast i 5 år. Renten er faldet markant i kvartalet,
hvilket betyder, at alle aktivklasser har givet pæne afkast i
år, inklusive USD.
Vi ligger fortsat defensivt positioneret, med en lille
undervægt i aktier og en defensiv aktieportefølje.
Det positive er, at arbejdsløsheden fortsat er meget lav i
USA, og inflationen ikke er steget ud over hvad
centralbanken vurderer acceptabelt.
Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.
Porteføljens afkast blev 2,5% i marts.

Investeringsstrategi
I marts har aktier (2,8%) og kreditobligationer (1,4%) givet
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer (0,8%). Vi
er let undervægtet i aktier og kreditobligationer, men
porteføljens
afkast
følger
fortsat
fint
med
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markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og placeret midlerne i ejendomme.
Kreditobligationer ser fortsat attraktive ud på den korte
bane, til trods for at de har leveret op mod +4,5% i årets
første kvartal, primært fordi vi ikke ser en stigning i
konkursraten på den korte bane og den øgede rente
derved bidrager til højere afkast end for stats- og
realkreditobligationer.

Aktier
Marts blev endnu en stærk aktiemåned med et afkast på
2,8% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og defensive aktier gav bedre afkast end cykliske aktier.
Danske aktier endte med et afkast på 3,6%, USA 3,2%,
Emerging Markets 2,3% og Europa 2,1% som de største
vindere, mens japanske aktier gav 2% målt i danske
kroner. Health Care og Industri underperformer år til dato
sammen med Finans.
Virksomhederne har vist faldende indtjening i starten af
året, men det har altså ikke sat sig i kurserne.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 2,9% i marts.
Emerging Markets og danske aktier er fortsat overvægtet
på bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let
undervægtet. Den seneste tids markante aktiestigninger
ændrer ikke dette.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,8% i marts, mens udenlandske statsobligationer gav
1,8%, hvilket er bemærkelsesværdigt højt. Til
sammenligning gav danske 5-årige statsobligationer et
afkast på 0,5% i marts. Dansk realkredit handler på pæne
niveauer.
Renteniveauet er faldet markant i marts som i hele året.
Den europæiske centralbank har kapituleret på
renteforhøjelser og det er nu svært at retfærdiggøre
rentestigninger indenfor den kommende årrække.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, og det understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 2%
mens de korte har givet 0,4%. 10 årige statsrenter er
faldet 20 basispunkter (0,2%) og er nu negativt.
Amerikanske renter er faldet 30 basispunkter. I dette
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scenarie performer statsobligationer bedre end realer,
men det løbende afkast er højere på realkreditobligationer
på den lange bane.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,4% i marts, hjulpet af
rentefaldet. Vi er fortsat positive på kreditobligationer på
den løbende merrente, men ikke så optimistiske på
kursopskrivninger fra yderligere fald i spændet mellem
kreditobligationer og statsobligationer. Undervægten i
obligationer er placeret i ejendomme.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i marts og 0,9% år til dato, og
performer som forventet. Ejendomseksponeringen giver
en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast
der kan måle sig med kreditobligationer på 12 måneders
sigt.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

71,8%

75,0%

-3,2%

Kreditobligationer

9,3%

10,0%

-0,7%

Obligationer

10,2%

15,0%

-4,8%

Ejendomme

7,2%

0,0%

7,2%

Kontant

1,5%

0,0%

1,5%

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

Marts

2019

Afdeling

1,9%

7,6%

Benchmark

1,8%

7,4%

Merafkast, %-point

0,1%

0,2%

Kvartalet har været præget af markant positive afkast for
aktier og kreditobligationer, ovenpå de kraftige fald vi så i
slutningen af 2018. Nøgletallene har ikke givet næring til
de fine aktieafkast, men centralbankerne har haft en
afgørende betydning. Specielt den amerikanske
centralbank har hjulpet aktiemarkedet ved at mindske
risikoen for fremtidige renteforhøjelser, og markedet
tillægger oven i købet rentesænkninger en større
sandsynlighed på den korte bane.
Der er fortsat forhandlinger vedrørende en handelsaftale
mellem USA og Kina, men endnu ikke en reel afklaring.
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En sådan afklaring vil have umiddelbar positiv effekt på
markederne, men er delvist priset ind. I Europa er
usikkerheden om Brexit markant, og også her er der
potentiale for markant kurspåvirkning, både op og ned.
Internt i Euro-regionen kan de italienske budgetproblemer
give turbulens, og den lave vækst og dårlige nøgletal fra
Tyskland giver udfordringer. Aktiemarkedet har dog taget
alt dette fra den positive side, og har leveret de højeste
kvartalsafkast i 5 år. Renten er faldet markant i kvartalet,
hvilket betyder, at alle aktivklasser har givet pæne afkast i
år, inklusive USD.
Vi ligger fortsat defensivt positioneret, med en lille
undervægt i aktier og en defensiv aktieportefølje.
Det positive er, at arbejdsløsheden fortsat er meget lav i
USA, og inflationen ikke er steget ud over hvad
centralbanken vurderer acceptabelt.
Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.
Porteføljens afkast blev 1,9% i marts.

Investeringsstrategi
I marts har aktier (2,8%) og kreditobligationer (1,4%) givet
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer (0,8%). Vi
er let undervægtet i aktier og kreditobligationer, men
porteføljens
afkast
følger
fortsat
fint
med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og placeret midlerne i ejendomme.
Kreditobligationer ser fortsat attraktive ud på den korte
bane, til trods for at de har leveret op mod +4,5% i årets
første kvartal, primært fordi vi ikke ser en stigning i
konkursraten på den korte bane og den øgede rente
derved bidrager til højere afkast end for stats- og
realkreditobligationer.

Aktier
Marts blev endnu en stærk aktiemåned med et afkast på
2,8% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og defensive aktier gav bedre afkast end cykliske aktier.
Danske aktier endte med et afkast på 3,6%, USA 3,2%,
Emerging Markets 2,3% og Europa 2,1% som de største
vindere, mens japanske aktier gav 2% målt i danske
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kroner. Health Care og Industri underperformer år til dato
sammen med Finans.

sigt.

Virksomhederne har vist faldende indtjening i starten af
året, men det har altså ikke sat sig i kurserne.

Fordeling

Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 3,3% i marts.
Emerging Markets og danske aktier er fortsat overvægtet
på bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let
undervægtet. Den seneste tids markante aktiestigninger
ændrer ikke dette.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

37,7%

40,0%

-2,3%

Kreditobligationer

26,7%

27,5%

-0,8%

Obligationer

24,8%

32,5%

-5,8%

Ejendomme

7,6%

0,0%

7,6%

Kontant

3,2%

0,0%

3,2%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,8% i marts og afkastet år til
dato er således 1,4%.

Obligationer
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,9% i marts, mens udenlandske statsobligationer gav
1,8%, hvilket er bemærkelsesværdigt højt. Til
sammenligning gav danske 5-årige statsobligationer et
afkast på 0,5% i marts. Dansk realkredit handler på pæne
niveauer.
Renteniveauet er faldet markant i marts som i hele året.
Den europæiske centralbank har kapituleret på
renteforhøjelser og det er nu svært at retfærdiggøre
rentestigninger indenfor den kommende årrække.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, og det understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 2%
mens de korte har givet 0,4%. 10 årige statsrenter er
faldet 20 basispunkter (0,2%) og er nu negativt.
Amerikanske renter er faldet 30 basispunkter. I dette
scenarie performer statsobligationer bedre end realer,
men det løbende afkast er højere på realkreditobligationer
på den lange bane.

Første kvartal af 2019 bød på markante rentefald på hele
rentekurven med de største ændringer i 10-25 årige
løbetider. De lave renter afspejler fortsat bekymring for de
økonomiske vækstsignaler og en stigende forventning til,
at det bliver svært for den Europæiske Centralbank at
normalisere den lempelige pengepolitik inden der igen
bliver behov for lave pengepolitiske renter og kvantitativ
støtte i form af obligationsopkøb.
I dansk realkredit har de lave kuponer opnået positive
afkast, mens de konverterbare højkuponer blev påvirket
negativt af udsigten til endnu en konverteringsbølge givet
de nye lave renter. Konverterbare obligationer klarede sig
generelt bedre end statsobligationer med sammenlignelig
renterisiko, godt hjulpet af fortsat udenlandsk køb, stort
dansk
behov
for
obligationer
der
ikke
er
konverteringstruede og også faldende implicitte
rentevolatiliter.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Kreditobligationer gav et afkast på 1,4% i marts, hjulpet af
rentefaldet. Vi er fortsat positive på kreditobligationer på
den løbende merrente, men ikke så optimistiske på
kursopskrivninger fra yderligere fald i spændet mellem
kreditobligationer og statsobligationer. Undervægten i
obligationer er placeret i ejendomme.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i marts og 0,9% år til dato, og
performer som forventet. Ejendomseksponeringen giver
en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast
der kan måle sig med kreditobligationer på 12 måneders
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Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på 1,8% i
marts og afkastet år til dato er således 2,3%.
Marts måned var karakteriseret ved kraftige rentefald.
Amerikanske og europæiske renter faldt til de laveste
niveauer siden henholdsvis 2017 og 2016. Renten på en
10-årig amerikansk statsobligation faldt 30 basispunkter til
2,40%, mens renten på en tilsvarende tysk statsobligation
faldt 20 basispunkter til -0,05%. I USA var den 10-årige
rente kortvarigt lavere end renten på 3-måneders
statspapirer, og således var der tale om en invertering af
rentekurven. Svagere end ventede vækstudsigter og
inflation fik ECB og Fed til at signalere en længere
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periode uden renteændringer, hvilket var en central
drivkraft bag rentefaldet.
Historisk har en inverteret rentekurve været en pålidelig
prædiktor for, at USA bevæger sig mod en recession
inden for de kommende 9-18 måneder. Varslet skal dog
tolkes med forsigtighed, da det indtil videre kun har vist
sig kortvarigt i udvalgte dele af rentekurven og flere
faktorer har trykket de lange renter ekstraordinært langt
ned. Herunder nedadrettet pres fra tyske og japanske
renter samt lavere strukturel vækst fremadrettet.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på 1,5% i marts og afkastet år til
dato er således 5,2%.
Generelt oplevede markedet en behersket udvidelse af
kreditpræmien, dog med højkvalitet i form af Investment
Grade som undtagelsen. Indstrømningen af kapital til
kredit-aktivklassen er fortsat stærk og er med til at
absorbere en stor stigning i nyudstedelser. Dette er
sandsynligvis drevet af at f.eks. den tyske 10-årige rente
igen blev sendt ned i negativt territorie for første gang
siden 2016. Også amerikanske statsrenter oplevede et
rentefald sidst på måneden, hvilket bidrog positiv til det
absolutte afkast. Det kan henføres til mere lempelige
udmeldinger fra både den Amerikanske og Europæiske
Centralbank.
Investment Grade havde som den eneste underkomponent
af kredit en positiv korrelation mellem renter og
kreditspænd. Eftersom kreditpræmierne er blevet reduceret
kraftigt i første kvartal af 2019, er mange investorer begyndt
at fokusere på højbeta obligationer igen for at opveje
negative
renter
på
den
risikofrie
tyske
statsobligationskurve. Selvom købsinteressen er stor,
fokuserer investorerne mest på nyudstedelser, hvor der kan
findes stor volumen. Vi synes til gengæld at potentialet i
langt de fleste nye obligationer er ret begrænset og
foretrækker at afvente bedre muligheder fremover.
I High Yield har forventningen om forsat lempelig
pengepolitik på begge sider af Atlanten og fremskridt i
handelsaftaleforhandlingerne har drastisk forbedret
stemingen i markedet. Samtidig har lav inflation og
begrænset global vækst givet grobund for en forlængelse
af kreditcyklen, hvilket har givet stor købsinteresse i aktiv
klassen, specielt hos institutionelle investorer, som
startede året på undervægt. Sektormæssigt klarede
Energi sig bedst med olie i +5% på måneden. Obligationer
med den højeste kreditkvalitet, og rentefølsomhed,
klarede sig bedst som følge af signifikante globale
rentefald. Udstedelsesaktiviteten er opadgående i takt
SIDE 13 | PFA INVEST |

med, at flere virksomheder udnytter de meget lave
finansieringsomkostninger. Den 12 måneders løbende
konkursrate faldt 0,23% og er nu på 1,02%, det laveste
siden 2014.
Emerging Markets fulgte det generelle marked. Til trods
for usikkerheden omkring væksten i Kina og udsigterne
for handelskrigen med Kina, så handler især Asien meget
stærkt, og har klaret sig fantastisk godt i år. Marts bød
samtidig på fornyet usikkerhed omkring Tyrkiet, som
grundet de meget lave reserver, var tvunget til at fjerne
likviditeten i Lira finansiering, for at bremse frasalget af
valutaen. Det gav dønninger i markedet, men Tyrkiet er
generelt i en bedre økonomisk tilstand end sidste år, da
de eksterne balancer er bedre.

PFA Invest Danske Aktier
Porteføljens afkast blev i marts 1,9% og afkastet år til dato
er således 13,0%.
Den største bidragsyder til månedens relative afkast var
overvægten i Zealand Pharma med 0,28%. Zealand
indgik et samarbejde med amerikanske Alexion, hvor
Zealand bl.a. modtager en betaling på 25mio USD og
potentielt vil være berettiget til betydelige milestone- og
royalty betalinger, såfremt samarbejdet fører til udvikling
af succesfulde produkter.
Porteføljens undervægt i Maersk bidrog til det relative
afkast med 0,22% uden større nyheder.
Porteføljens undervægte i Coloplast og Ambu kostede
hhv. 0,26% og 0,2% på det relative afkast. Heller ikke her
var der afgørende nyheder.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav i marts et afkast på 2,6% og afkastet år til
dato er således 13,7%.
At
porteføljens
udvikling
var
lavere
end
markedsudviklingen i marts kan væsentligst henføres til
afdelingens aktievalg indenfor den amerikanske
sundhedssektor. Der har således ikke været signifikante
sektormæssige og/eller regionale skævheder bag
udeblivelsen af den relative værdiskabelse.
Centene trak især ned i værdiskabelsen i marts, hvilket
hovedsagligt skyldes, at selskabet bød på konkurrenten
Wellcare. Wellcare vil øge Centene’s skala indenfor
Medicaid, men også selskabets eksponering til Medicare.
Aktien faldt knap 5% på dagen, grundet at opkøbet ikke
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forventes at bidrage positivt til indtjening per aktie før år
to. CVS trak ned i værdiskabelsen i marts, hvilket
hovedsagligt skyldes, at selskabet kom med årsregnskab
for 2018, hvor de udmeldte forventninger for 2019 var
lavere end ventet. Dette var især i to ud af de tre
segmenter; retail/long term care (LTC) og PBM.
Yderligere, bidrager usikkerheden omkring det fremtidlige
indtjeningsniveau i PBM modellen negativt.
Også Sabre, AstraZeneca og ING bidrog negativt til
afdelingens afkast i marts. Sabre fortsatte februars
haltende udvikling ind i starten af marts, mens
AstraZeneca fik sin aktiekurs reduceret efter et opkøb,
som krævede en aktieemission. ING oplevede en negativ
aktieudvikling i forbindelse med Troika hvidvasksagen.
Blandt de modvirkende positive positioner oplevede
Reckitt Benckiser og SAP begge stigende aktiekurser,
hvilket primært skyldes en generel fremgang i stabile
aktier, givet udsigten til lavere lange renter.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 0,9% i marts og afkastet år til
dato er således 11,8%.
Den positive stemning fortsatte i marts, men i lavere
tempo. Aktiemarkedet havde et hårdt 4. kvartal i 2018
med -11%. Det er vi nu forbi med en stigning på 13%.
Overordnet er det fortsat kvalitetsselskaber med stærke
balancer, der performer. Det forekommer derfor ikke at
investorerne køber ind i de kraftige stigninger, vi har set i
2019 med stor overbevisning. De økonomiske nøgletal
har været blandede med negativ bias i Tyskland, men til
gengæld nogle bedre nøgletal i Kina og USA.
I rentemarkedet har man nærmest indpriset en recession,
mens aktier er steget. Det virker uholdbart med den store
diskrepans mellem renter og aktier.
Den defensive positionering afspejles i sektor
performance, hvor stabile forbrugsgoder med +7% var
langt foran andre sektorer. I den anden ende finder man
finans, der faldt 2%.
Hvis man ser på investeringsstile, var det udover aktier
med høj kvalitet også aktier med høj vækst, der klarede
sig bedst. Value aktier klarede sig dårligst, hvilket også
passer med temaet om at de kraftige stigninger i
markedet ikke købes med høj overbevisning.
De største positive bidrag i porteføljen kommer fra Rio
Tinto, HSBC og Wirecard. De negative bidrag er kommet
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fra British American Tobacco og EADS, som foreningen
ikke ejer, samt Bayer.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
Afdelingen gav et afkast på 2,7% i marts og afkastet år til
dato er således 10,7%.
De største bidrag fra sektorniveau kom fra healthcare, IT
og cyklisk forbrug. Healthcare var en af de stærkeste
sektorer i kvartalet, så porteføljen blev belønnet for den
store overvægt, men faktisk var bidraget fra aktievalget
større, hvor vores salg af Bayer AG primo måneden var
en stor bidragsyder. Midt på måneden, tabte selskabet
endnu en retssag i USA, hvor en kræftpatient blev tilkendt
erstatning, og peger på at selskabet hurtigst muligt må
indgå forlig i de mange udestående sager. Derudover
bidrog Novartis, Sanofi og Novo Nordisk også pænt. I IT
var det primært vores aktieudvælgelse, der bidrog, hvor
blandt andre Microsoft og Amadeus IT Holding steg pænt.
Sidstnævnte var et rebound efter en ugunstig afslutning
på februar. Det positive bidrag fra cyklisk forbrug var
hovedsageligt fra vores undervægt af sektoren, der blandt
andet er et resultat af nul vægt i autoindustrien. Som
nævnt tidligere er udsigterne for sektoren meget negative
og selskaber som Volkswagen og BMW, der begge er
relativt store i sektoren, faldt over 7% i marts.
I porteføljen kom de største negative bidrag til
performance på sektorniveau fra eksponeringen til de
mere cykliske sektorer som industri og råvarer, samt
finanssektoren. I industrisektoren var det primært RELX,
der trak afkastet ned. I starten af marts meddelte et af
selskabets kunder, University of California, at man ikke
ønskede at forny kontrakten med Elsevier divisionen, der
publicerer mere end 500.000 videnskabelige artikler årligt.
Selvom det ikke har den store direkte effekt på selskabets
indtjening på det korte sigt, så fik det aktiemarkedet til at
betvivle forretningsmodellens styrke. I råvaresektoren var
det i høj grad de selskaber, der ikke er i porteføljen, der
drev afkastet. I finanssektoren var der svaghed over hele
linjen, og porteføljeselskaber som ING Groep, Sampo,
Nordea, ABN og Danske Bank gjorde dårligere end
Financials og banksektoren specifikt. For alle selskaberne
var det primært forventet indtjeningspres fra faldende
renter, der spillede en rolle, og sekundært fik flere af dem
igen opmærksomhed omkring hvidvasksager, efter
Swedbank sidst på måneden fik hovedkontoret ransaget
af politiet, fyrede deres CEO og afholdte en stormfuld
generalforsamling. Swedbank er ikke i porteføljen.
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PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen gav et afkast på 3,9% i marts og afkastet år til
dato er således 13,9%. Afdelingens afkast år til dato er på
niveau med indeks med tilsvarende risikoprofil, som f.eks.
MSCI USA Minimum Volatility og MSCI US High Dividend.
Afdelingen fokuserer på stabile aktier og konstrueres ud
fra et ønske om en lavere risiko og en mere stabil
kursudvikling end markedet. Afdelingen har derfor en
naturlig overvægt af mere stabile og ikke-cykliske aktier,
og afdelingen vil derfor typisk klare sig dårligere end
markedet, når det går godt i økonomien, mens den
omvendt vil klare sig bedre, når der er modvind i
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økonomien og på markederne. Ovenpå de pæne
kursstigninger i januar har februar og marts budt på en
mere blandet oplevelse, og selvom markedet fortsat er
steget, er det generelt de mere defensive selskaber, der
har leveret de højeste afkast.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afdelingen for måneden fra Boeing (Industri, ikke i
porteføljen), Accenture (IT) og Costco (Forbrug), mens
Apple (IT), Amazon (Forbrug, ikke i porteføljen) og
Alphabet (Kommunikation, ikke i porteføljen) 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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