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Markedskommentar
Varm sommer på finansmarkedet sender afkastet i
vejret
Bløde toner fra den europæiske og amerikanske
centralbank har smittet positivt af på sommerstemningen
på finansmarkederne i juli, hvor solen især skinnede på de
amerikanske aktier, som steg til nye rekordhøjder.

Kindlussing først fra højre – ECB mindre blød i mælet
end forventet
Trods annonceringen om, at vækstudsigterne er forværret
og inflationen stadig under niveau, formåede ECB ikke at
indfri investorernes forventninger om fornyede lempelser.
ECB afstod fra at ændre pengepolitikken, og samtidig var
Mario Draghi overraskende vag om, hvad man helt præcist
har tænkt sig at gøre. Den umiddelbare skuffelse forsvandt
dog ud af markedet igen, efter at investorerne havde fået
tygget på ECB’s meldinger, som kommer i en situation med
svage europæiske tillidsindikatorer og et fortsat
nedadgående pres på de europæiske renter.
I PFA forventer vi således, at centralbanken også i den
kommende måneds tid vil være primus motor for
finansmarkederne. Nøgletal, der understøtter billedet af en
svag europæisk økonomi, vil forventeligt blive set som
”godt” nyt og give anledning til fornyet rentefald og
aktiekursstigninger. Rationalet er, at ”dårlige nyheder”
således er ”gode nyheder”, for jo dårligere økonomien har
det, des mere nødvendigt er det at lempe pengepolitikken
yderligere.
Risikoen er naturligvis, at investorerne skruer
forventningerne for højt op, samtidig med at ECB’s
muligheder for at stimulere gradvist bliver mere og mere
begrænsede. Styringsrenten er allerede i negativt område
og tekniske forhold begrænser muligheder for at udvide
obligationsopkøbsprogrammet. Skuffede forventninger
eller ej, så vurderer vi i PFA, at der kommer en
rentenedsættelse kombineret med tiltag, der skal afbøde
de negative effekter på de kommercielle banker, samt en
udvidelse af opkøbsprogrammet. Vi forventer ikke, at
Draghi hiver en kanin op af hatten, som vil sende aktierne
til himmels, men på den lidt længere bane, så bør fornyet
lempelse understøtte risikofyldte aktiver.

for anden gang i samme uge førte det til en negativ reaktion
fra skuffede investorer. De havde sat næsen op efter, at
der ville komme entydige meldinger om, at endnu en
rentenedsættelse var planlagt. Fed undlod dog at love
noget som helst, men understregede i stedet, at man er
data-afhængig.
Det efterlader os i samme vadested, hvor vi har været hele
året. Fed argumenterede for sit syn med, at det på den ene
side går godt i den amerikanske økonomi, hvor det stærke
arbejdsmarked og dermed forbrugerne holder gang i
hjulene. På den anden side har vi fortsat ulmende
geopolitisk uro, begrænsede globale vækstudsigter samt
handelskrigen, som udgør en risikofaktor for den
amerikanske fremstillingssektor. PFA er fuldstændig enige
i udlægningen, og vi har på det grundlag også haft en
forsigtig tilgang til aktiemarkedet i 2019.
Den kommende tid vil derfor stå i nøgletallenes tegn,
krydret med tweets fra præsident Trump, som ved
indgangen til august igen har eskaleret handelskrigen med
Kina. Det føder lige ind i centralbankens risikobillede, så
mon ikke det endnu en gang vil lykkes finansmarkederne
at ”presse” Fed til at lempe yderligere og om muligt allerede
i september.

Turbulent efterår med blæst på aktiemarkederne
Mens sommeren var præget af jævn medvind på
finansmarkederne, så ser efteråret mere blæsende og
uforudsigelig ud. Det skyldes ikke mindst præsident
Trumps annoncering om, at der pr. 1. september pålægges
10% told på resten af importen fra Kina. I PFA hæfter vi os
ved, at centralbankerne er klar med mere stimulans, hvis
det handelspolitiske og vækstmæssige billede forværres
herfra. Der er således spændt et sikkerhedsnet ud under
aktiemarkedet, og får Fed ret i, at de amerikanske
vækstudsigter er favorable, og en recession ikke lurer rundt
om hjørnet, så ser vi heller ikke, at starten på den næste
store aktienedtur står for døren indenfor de næste 12
måneder.
Risici er der dog stadig rigeligt af, og disse kan sagtens
udløse en mindre korrektion på det højtflyvende
aktiemarked:


… og så fra venstre – skuffelse over Fed
Helt som forventet nedsatte den amerikanske centralbank
den 31. juli styringsrenten med 0,25%-point til 2,25%, og
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Handelskonflikten mellem USA og Kina er
forværret, og man skal være forberedt på, at det
herfra sagtens kan blive værre. Belært af de
seneste år ved vi, at kineserne gengælder, og at
det vil få Trump til at igen at reagere. Men lige så
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pludseligt som Trump nu har afblæst våbenhvilen,
lige så pludseligt kan han også finde på at trække
i land, hvis han anser det for gavnligt. Det samme
gælder mht. Europa. Åbner Trump den flanke i
handelskrigen, vil det ikke blive taget godt imod
på de europæiske aktiemarkeder.


Med den nye regering i Downing Street er
udsigterne til en konstruktiv Brexit-aftale ikke
blevet bedre. Og ligesom den britiske regering og
den britiske centralbank på hver sin måde polstrer
sig til et kommende hårdt Brexit, dvs. udtrædelse
uden en aftale, så skal man som investor også
forberede sig på en del uro. Meget er allerede
indpriset mht. Brexit, men erfaringsmæssigt ved vi
også, at aktiemarkedet typisk lader tvivlen komme
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en til gode: ”Buy the rumor, sell the fact”. Chokket,
hvis Boris Johnson lader Storbritannien træde ud
uden en aftale, vil derfor kortvarigt kunne ryste de
europæiske markeder og svække pundet
yderligere.


Sidst men ikke mindst er der de kommende
budgetforhandlinger i EU. Her er fokus især på
Italiens rolle og i den forbindelse stabiliteten i
koalitionsregering.

Hverken Fed eller ECB kan forhindre en aktiekorrektion
affødt af disse risikofaktorer. De kan til gengæld sætte en
prop i en eventuel nedtur og dermed sikre, at bunden nås,
inden den forplanter sig til tillidsindikatorerne og videre til
den økonomiske aktivitet.
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Afkastoversigt 2019 - PFA Invest
PFA Invest afdelinger

Juli

2019

2018

2017

2016

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,8%

5,6%

-1,5%

0,7%

-

4,7%

23-06-2017

PFA Invest Balance A

1,3%

8,5%

-2,6%

3,7%

5,2%

38,8%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

1,8%

12,0%

-4,0%

0,7%

-

8,2%

23-06-2017

PFA Invest Balance B

2,0%

13,2%

-4,3%

6,6%

5,4%

74,8%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

2,5%

16,8%

-5,2%

7,4%

4,9%

23,6%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,1%

2,0%

0,4%

1,0%

1,4%

4,9%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

1,2%

9,5%

-4,2%

5,9%

8,1%

52,5%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,8%

5,7%

-0,2%

-0,1%

-3,0%

2,2%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

3,6%

22,3%

-5,7%

8,9%

5,4%

124,3%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

0,2%

16,7%

-10,2%

14,5%

4,0%

176,0%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

0,5%

14,4%

-8,8%

8,8%

-0,6%

63,1%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-0,9%

11,6%

-15,2%

11,2%

3,0%

22,7%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

3,6%

22,9%

6,9%

3,0%

5,9%

43,2%

21-10-2016

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

desværre afkastet ned sammen med emerging markets
aktier, mens de globale aktier trækker afkastet op.
Juli

2019

0,8%

5,6%

Juli bød igen på stigende aktie- og obligationsmarkeder, på
trods af at nøgletallene fortsat viser en begyndende
afmatning. Niveauerne er dog ikke skræmmende, specielt
ikke for USA, hvor især den lave arbejdsløshed og
lempelige pengepolitik stadig understøtter markederne.
Den amerikanske centralbank sænkede således yderligere
renten for at understøtte væksten, mens ECB ligeledes
overvejer forskellige tiltag for at presse den europæiske
rente længere ned. I Europa ser vi tegn på, at
industriproduktionen i Tyskland er på vej ned, hvilket også
ses i Italien og Frankrig. Emerging market landene er ramt
af den ulmende handelskonflikt mellem USA og Kina, og
samlet betyder det, at aktierne fra Europa og Emerging
markets har haft svært ved at følge med de imponerende
afkast, vi har set i specielt amerikanske aktier. Renterne er
faldet gennem året, og den danske stat kan nu låne til
negative renter på en lang række forskellige løbetider.
Porteføljens afkast blev 0,8% i juli og 5,6% år til dato.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,1% i juli. Danske obligationer har givet
2,1%, mens udenlandske statsobligationer har givet 5,7% i
2019.
Renterne er faldet godt 0,1%-point (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,38%.
Inflationen er lav sammen med væksten. De lave
renteniveauer
presser
de
konverterbare
realkreditobligationer, men aktivklassen nyder godt af
inflow fra udlandet. Lange realkreditobligationer har givet
3,1%, mens de korte har givet 0,7%.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,4% i juli. Vi er fortsat
positive på kreditobligationer, da de løbende giver en
merrente. År til dato har kreditobligationer givet 8,9%. High
Yield og Emerging Markets har budt på højere afkast end
Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer er placeret i ejendomme.

Investeringsstrategi
Aktier udgør 9,7%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer, hvor vi har undervægtet statsog realkreditobligationer. Porteføljens afkast følger fint med
markedsudviklingen på trods af den let defensive strategi.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,4% i juli, og når dermed op på 2,4% indtil
videre
i
2019,
hvilket
er
som
forventet.
Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og
forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med
kreditobligationer på 12-måneders sigt.

Aktier
I juli gav porteføljens aktier 2,8%. Der har været meget
store regionale forskelle, med amerikanske aktier i front
med 3,6% og gode afkast til teknologi, mens Europa og
aktier fra emerging markets gav lavere afkast, hhv. -0,9%
og -0,1%. Samme billede ser vi for året, hvor amerikanske
aktier har givet 23,5%, europæiske 11,6% og aktier fra
emerging markets 13,9%.
Vi har ikke omlagt porteføljen mod mere vækstorienterede
aktier, selvom markedet er inde i en stigende trend.
Alligevel klarer porteføljen sig fint i forhold til det brede
aktieindeks. Aktieporteføljen har således i juli klaret sig
0,2%-point bedre end det brede indeks, og år til dato 0,3%point bedre, med et afkast på 20,4%. Europæiske højt
udbytte aktier og europæiske value aktier trækker
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Fordeling på aktivklasser

Afdeling

Aktier

9,7%

Kreditobligationer

26,8%

Obligationer

53,9%

Ejendomme

7,4%

Kontant

2,1%
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PFA Invest Balance A
Performance
Afdeling

Juli

2019

1,3%

8,5%

Juli bød igen på stigende aktie- og obligationsmarkeder, på
trods af at nøgletallene fortsat viser en begyndende
afmatning. Niveauerne er dog ikke skræmmende, specielt
ikke for USA, hvor især den lave arbejdsløshed og
lempelige pengepolitik stadig understøtter markederne.
Den amerikanske centralbank sænkede således yderligere
renten for at understøtte væksten, mens ECB ligeledes
overvejer forskellige tiltag for at presse den europæiske
rente længere ned. I Europa ser vi tegn på, at
industriproduktionen i Tyskland er på vej ned, hvilket også
ses i Italien og Frankrig. Emerging market landene er ramt
af den ulmende handelskonflikt mellem USA og Kina, og
samlet betyder det, at aktierne fra Europa og Emerging
markets har haft svært ved at følge med de imponerende
afkast, vi har set i specielt amerikanske aktier. Renterne er
faldet gennem året, og den danske stat kan nu låne til
negative renter på en lang række forskellige løbetider.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,5% i juli. Danske obligationer har givet
1,9%, mens udenlandske statsobligationer har givet 5,6% i
2019.
Renterne er faldet godt 0,1%-point (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,38%.
Inflationen er lav sammen med væksten. De lave
renteniveauer
presser
de
konverterbare
realkreditobligationer, men aktivklassen nyder godt af
inflow fra udlandet. Lange realkreditobligationer har givet
3,1%, mens de korte har givet 0,7%.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,6% i juli. Vi er fortsat
positive på kreditobligationer da de løbende giver en
merrente. År til dato har kreditobligationer givet 8,7%. High
Yield og Emerging Markets har budt på højere afkast end
Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer er placeret i ejendomme.

Porteføljens afkast blev 1,3% i juli og 8,5% år til dato.
Ejendomme
Investeringsstrategi
Aktier udgør 23,7%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer, hvor vi har undervægtet statsog realkreditobligationer. Porteføljens afkast følger fint med
markedsudviklingen på trods af den let defensive strategi.

Ejendomme gav 0,4% i juli, og når dermed op på 2,4% indtil
videre
i
2019,
hvilket
er
som
forventet.
Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og
forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med
kreditobligationer på 12-måneders sigt.

Aktier

Fordeling på aktivklasser

I juli gav porteføljens aktier 3,0%. Der har været meget
store regionale forskelle, med amerikanske aktier i front
med 3,6% og gode afkast til teknologi, mens Europa og
aktier fra udviklingslande gav lavere afkast, hhv. 0,5% og
0,2%. Samme billede ser vi for året, hvor amerikanske
aktier har givet 23,5%, europæiske 16,7% og aktier fra
emerging markets 12,2%.

Aktier

23,7%

Kreditobligationer

35,5%

Obligationer

30,7%

Ejendomme

7,7%

Kontant

2,4%

Vi har ikke omlagt porteføljen mod mere vækstorienterede
aktier, selvom markedet er inde i en stigende trend.
Alligevel klarer porteføljen sig fint i forhold til det brede
aktieindeks. Aktieporteføljen har således i juli klaret sig
0,5%-point bedre end det brede indeks, og år til dato 1,2%point bedre, med et afkast på 21,3%. Europæiske højt
udbytte aktier og europæiske value aktier trækker
desværre afkastet ned sammen med emerging markets
aktier, mens de globale aktier trækker afkastet op.
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Afdeling

PFA Invest Balance B
Performance
Afdeling

Juli

2019

2,0%

13,2%

Juli bød igen på stigende aktie- og obligationsmarkeder, på
trods af at nøgletallene fortsat viser en begyndende
afmatning. Niveauerne er dog ikke skræmmende, specielt
ikke for USA, hvor især den lave arbejdsløshed og
lempelige pengepolitik stadig understøtter markederne.
Den amerikanske centralbank sænkede således yderligere
renten for at understøtte væksten, mens ECB ligeledes
overvejer forskellige tiltag for at presse den europæiske
rente længere ned. I Europa ser vi tegn på, at
industriproduktionen i Tyskland er på vej ned, hvilket også
ses i Italien og Frankrig. Emerging market landene er ramt
af den ulmende handelskonflikt mellem USA og Kina, og
samlet betyder det, at aktierne fra Europa og Emerging
markets har haft svært ved at følge med de imponerende
afkast, vi har set i specielt amerikanske aktier. Renterne er
faldet gennem året, og den danske stat kan nu låne til
negative renter på en lang række forskellige løbetider.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,2% i juli. Danske obligationer har givet
2,2%, mens udenlandske statsobligationer har givet 5,7% i
2019.
Renterne er faldet godt 0,1%-point (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,38%.
Inflationen er lav sammen med væksten. De lave
renteniveauer
presser
de
konverterbare
realkreditobligationer, men aktivklassen nyder godt af
inflow fra udlandet. Lange realkreditobligationer har givet
3,1%, mens de korte har givet 0,7%.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,1% i juli. Vi er fortsat
positive på kreditobligationer, da de løbende giver en
merrente. År til dato har kreditobligationer givet 9,2%. High
Yield og Emerging Markets har budt på højere afkast end
Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer er placeret i ejendomme.

Porteføljens afkast blev 2,0% i juli og 13,2% år til dato.
Ejendomme
Investeringsstrategi
Aktier udgør 51,4%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer, hvor vi har undervægtet statsog realkreditobligationer. Porteføljens afkast følger fint med
markedsudviklingen på trods af den let defensive strategi.

Ejendomme gav 0,4% i juli, og når dermed op på 2,4% indtil
videre
i
2019,
hvilket
er
som
forventet.
Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og
forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med
kreditobligationer på 12-måneders sigt.

Aktier

Fordeling på aktivklasser

I juli gav porteføljens aktier 3,2%. Der har været meget
store regionale forskelle, med amerikanske aktier i front
med 3,6% og gode afkast til teknologi, mens Europa og
aktier fra emerging markets gav lavere afkast, hhv. 0,5%
og 0,3%. Samme billede ser vi for året, hvor amerikanske
aktier har givet 23,1%, europæiske 14,2% og aktier fra
emerging markets 13,3%.

Aktier

51,4%

Kreditobligationer

18,7%

Obligationer

20,7%

Ejendomme

7,6%

Kontant

1,6%

Vi har ikke omlagt porteføljen mod mere vækstorienterede
aktier, selvom markedet er inde i en stigende trend.
Alligevel klarer porteføljen sig fint i forhold til det brede
aktieindeks. Aktieporteføljen har således i juli klaret sig
0,6%-point bedre end det brede indeks, og år til dato 1,8%point bedre, med et afkast på 21,9%. Europæiske højt
udbytte aktier og europæiske value aktier trækker
desværre afkastet ned sammen med emerging markets
aktier, mens de globale aktier trækker afkastet op.

SIDE 7 | PFA INVEST |

NYHEDSBREV | NR. 8 – AUGUST 2019

Afdeling

PFA Invest Balance C
Performance
Afdeling

Juli

2019

2,5%

16,8%

Juli bød igen på stigende aktie- og obligationsmarkeder, på
trods af at nøgletallene fortsat viser en begyndende
afmatning. Niveauerne er dog ikke skræmmende, specielt
ikke for USA, hvor især den lave arbejdsløshed og
lempelige pengepolitik stadig understøtter markederne.
Den amerikanske centralbank sænkede således yderligere
renten for at understøtte væksten, mens ECB ligeledes
overvejer forskellige tiltag for at presse den europæiske
rente længere ned. I Europa ser vi tegn på at
industriproduktionen i Tyskland er på vej ned hvilket også
ses i Italien og Frankrig. Emerging market landene er ramt
af den ulmende handelskonflikt mellem USA og Kina, og
samlet betyder det, at aktierne fra Europa og Emerging
markets har haft svært ved at følge med de imponerende
afkast, vi har set i specielt amerikanske aktier. Renterne er
faldet gennem året, og den danske stat kan nu låne til
negative renter på en lang række forskellige løbetider.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,2% i juli. Danske obligationer har givet
2,2%, mens udenlandske statsobligationer har givet 5,7% i
2019.
Renterne er faldet godt 0,1%-point (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,38%.
Inflationen er lav sammen med væksten. De lave
renteniveauer
presser
de
konverterbare
realkreditobligationer, men aktivklassen nyder godt af
inflow fra udlandet. Lange realkreditobligationer har givet
3,1%, mens de korte har givet 0,7%.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,1% i juli. Vi er fortsat
positive på kreditobligationer, da de løbende giver en
merrente. År til dato har kreditobligationer givet 9,2%. High
Yield og Emerging Markets har budt på højere afkast end
Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer er placeret i ejendomme.

Porteføljens afkast blev 2,5% i juli og 16,8% år til dato.
Ejendomme
Investeringsstrategi
Aktier udgør 71,3%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer, hvor vi har undervægtet statsog realkreditobligationer. Porteføljens afkast følger fint med
markedsudviklingen på trods af den let defensive strategi.

Ejendomme gav 0,4% i juli, og når dermed op på 2,5% indtil
videre
i
2019,
hvilket
er
som
forventet.
Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og
forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med
kreditobligationer på 12-måneders sigt.

Aktier

Fordeling på aktivklasser

I juli gav porteføljens aktier 3,3%. Der har været meget
store regionale forskelle, med amerikanske aktier i front
med 3,6% og gode afkast til teknologi, mens Europa og
aktier fra emerging markets gav lavere afkast, hhv. 0,5%
og 0,3%. Samme billede ser vi for året, hvor amerikanske
aktier har givet 22,9%, europæiske 14,3% og aktier fra
emerging markets 13,2%.

Aktier

71,3%

Kreditobligationer

9,9%

Obligationer

9,3%

Ejendomme

7,5%

Kontant

2,0%

Vi har ikke omlagt porteføljen mod mere vækstorienterede
aktier, selvom markedet er inde i en stigende trend.
Alligevel klarer porteføljen sig fint i forhold til det brede
aktieindeks. Aktieporteføljen har således i juli klaret sig
0,6%-point bedre end det brede indeks, og år til dato 2,7%point bedre, med et afkast på 22,7%. Europæiske højt
udbytte aktier og europæiske value aktier trækker
desværre afkastet ned sammen med emerging markets
aktier, mens de globale aktier trækker afkastet op.
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Afdeling

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance
Afdeling

Juli

2019

1,8%

12,0%

Juli bød igen på stigende aktie- og obligationsmarkeder, på
trods af at nøgletallene fortsat viser en begyndende
afmatning. Niveauerne er dog ikke skræmmende, specielt
ikke for USA, hvor især den lave arbejdsløshed og
lempelige pengepolitik stadig understøtter markederne.
Den amerikanske centralbank sænkede således yderligere
renten for at understøtte væksten, mens ECB ligeledes
overvejer forskellige tiltag for at presse den europæiske
rente længere ned. I Europa ser vi tegn på, at
industriproduktionen i Tyskland er på vej ned, hvilket også
ses i Italien og Frankrig. Emerging market landene er ramt
af den ulmende handelskonflikt mellem USA og Kina, og
samlet betyder det, at aktierne fra Europa og Emerging
markets har haft svært ved at følge med de imponerende
afkast, vi har set i specielt amerikanske aktier. Renterne er
faldet gennem året, og den danske stat kan nu låne til
negative renter på en lang række forskellige løbetider.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,2% i juli. Danske obligationer har givet
2,1%, mens udenlandske statsobligationer har givet 5,4% i
2019.
Renterne er faldet godt 0,1%-point (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,38%.
Inflationen er lav sammen med væksten. De lave
renteniveauer
presser
de
konverterbare
realkreditobligationer, men aktivklassen nyder godt af
inflow fra udlandet. Lange realkreditobligationer har givet
3,1%, mens de korte har givet 0,7%.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,5% i juli. Vi er fortsat
positive på kreditobligationer, da de løbende giver en
merrente. År til dato har kredit givet 9,1%. High Yield og
Emerging Markets har budt på højere afkast end
Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer er placeret i ejendomme.

Porteføljens afkast blev 1,8% i juli og 12,0% år til dato.
Ejendomme
Investeringsstrategi
Aktier udgør 37,5%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer, hvor vi har undervægtet statsog realkreditobligationer. Porteføljens afkast følger fint med
markedsudviklingen på trods af den let defensive strategi.

Ejendomme gav 0,4% i juli, og når dermed op på 2,6% indtil
videre
i
2019,
hvilket
er
som
forventet.
Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og
forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med
kreditobligationer på 12-måneders sigt.

Aktier

Fordeling på aktivklasser

I juli gav porteføljens aktier 3,6%. Der har været meget
store regionale forskelle, med amerikanske aktier i front
med 3,6% og gode afkast til teknologi, mens Europa og
aktier fra emerging markets gav lavere afkast, hhv. 0,3%
og 1,1%. Samme billede ser vi for året, hvor amerikanske
aktier har givet 23,5%, europæiske 16,7% og aktier fra
emerging markets 12,2%.

Aktier

37,5%

Kreditobligationer

26,3%

Obligationer

26,5%

Ejendomme

7,4%

Kontant

2,3%

Vi har ikke omlagt porteføljen mod mere vækstorienterede
aktier, selvom markedet er inde i en stigende trend.
Alligevel klarer porteføljen sig fint i forhold til det brede
aktieindeks. Aktieporteføljen har således i juli klaret sig
1,0%-point bedre end det brede indeks, og år til dato 5,0%point bedre, med et afkast på 25,1%. Europæiske value
aktier trækker desværre afkastet ned sammen med
emerging markets aktier, mens de globale aktier trækker
afkastet op.
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Afdeling

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,1% i juli, hvilket var på niveau
med benchmark. Afkastet år til dato er dermed 2,0% efter
omkostninger, mod et benchmarkafkast på 2,1%.
10-årige stats- og swaprenter havde pæne udsving over
måneden og endte med at falde 0,1% yderligere. Den 10årige danske statsrente var dermed helt nede på -0,38%
ved månedens udgang.
Vækst og inflation decelererer stadig i Europa, hvilket
driver renterne lavere og giver forventninger om fornyet
lempelig pengepolitik fra ECB. Kilderne til, at renterne
forbliver historisk lave, er stadig handelskonflikt, geopolitisk
usikkerhed og global afmatning afledt af Kinas afmatning. I
Europa er eksportøkonomier som Tyskland og Italien mest
under pres, men også de mere service-baserede
økonomier Frankrig og Spanien ser afmatning.
Som følge af de fortsat lave renteniveauer fortsatte
konverteringsbølgen
i
danske
konverterbare
realkreditobligationer. Indfrielserne af konverteringstruede
obligationer gav store udstedelser af nye, lange
obligationer også i juli; men i modsætning til måneden før,
var
det
danske
marked
for
konverterbare
realkreditobligationer mere presset af de store mængder
obligationer, der kom til markedet. Sandsynligvis dels fordi
investorerne allerede havde disponeret de mange
terminspenge der kom 1. juli fra sidste konverteringsbølge
og muligvis også pga. ferieperioden. Det betød, at
konverterbare realkreditobligationer underperformede
statsobligationer i løbet af måneden, hvilket også medførte,
at månedsafkastet var tæt på 0% på trods af rentefaldet.
Porteføljen var i måneden overvægtet konverterbare
realkreditobligationer, hvilket var negativt for den relative
performance, men til gengæld lettere overvægtet
renterisiko, hvilket var positivt, hvorved månedsafkastet
endte på niveau med benchmark.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på 0,8% i juli
mod et benchmarkafkast på 0,7%. Afkast år til dato efter
omkostninger er derved 5,7% mod et benchmarkafkast på
5,4%.
Nærmest som en gentagelse af de seneste måneder faldt
renterne i Europa yderligere i juli. En global økonomisk
afmatning ført an af Kina har præget rentemarkederne de
seneste måneder. Vækst og inflation decelererer således
stadigt i Europa og USA, hvilket giver forventninger om
fornyet lempelig pengepolitik fra ECB, ligesom også
pengepolitikken i USA er vendt rundt til lempelser, da Fed
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sænkede renten med 25 basispunkter i juli. Det er særligt
handelskonflikt og geopolitisk usikkerhed, der spøger. I
Europa er eksportøkonomier som Tyskland og Italien mest
under pres, men også de mere service-baserede
økonomier Frankrig og Spanien ser afmatning. Den 10årige tyske statsrente faldt 0,1% og endte dermed på 0,44% - det laveste nogensinde. Den amerikanske
statsrente var omtrent uændret over måneden.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på 1,2% i juli, hvilket var 0,6%point foran benchmark. Fonden har nu givet et meget
stærkt absolut afkast på 9,5% år til dato, hvilket er 0,9%point mere end benchmark.
De stærke markeder fra juni måned fortsatte ind i juli
måned hvor kreditspændet igen faldt yderligere 13
basispunkter. Det var især obligationer i de nye markeder
der oplevede et fald i kreditspændet. Det totale afkast kom
i juli næsten udelukkende fra løbende forrentning og en
mindre indsnævring af kreditspændet. De europæiske
renter faldt en smule i måneden fra i forvejen meget lave
niveauer efter at den Europæiske centralbank signalerede
en mere lempelig pengepolitik.
Månedens mest forventede begivenhed var beslutningen
omkring den centrale styringsrente i USA. Siden november
2018 er niveauet for statsrenterne faldet betydeligt i USA,
hvorfor markedet i et vist omfang er løbet foran
centralbankens ændring i pengepolitikken. Det skal
indskydes at markedet i slutningen af 2018 forventede en
fortsat cyklus af rentestigninger i år. De forventninger er
blevet fjernet, da statsrenterne i USA er faldet betydeligt i
år. Så selvom den amerikanske centralbank for første gang
i 10 år nedsatte renten med 0,25%-point d. 31. juli, så
forblev markedsreaktionen behersket. Kommunikationen
omkring rentenedsættelsen betegnede beslutningen som
en enkeltstående nedsættelse og derfor ikke starten på en
cyklus af nedsættelser. Af samme årsag reagerede
hverken kreditspænd eller rentemarkedet dramatisk på
beslutningen. På nuværende tidspunkt er kreditspændet
og det samlede renteniveau for kreditobligationerne
kommet langt ned igen efter de høje niveauer ved
indgangen til året. Men selvom der forventes en nedgang i
den økonomiske vækst, forventer vi ikke en dramatisk
stigning i antallet af konkurser. Det understøtter en fortsat
lille forskel på statsrenten og kreditrenten (kreditspændet).
De nuværende lavere niveauer kan dog sagtens give større
reaktioner på mange af de geopolitiske hændelser der
dukker op såsom handelskonflikt med Kina, spændingerne
i den persiske golf, Brexit m.v.
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PFA Invest Danske Aktier
Porteføljens afkast blev i juli 0,2% mod 0,3% for
benchmark. For 2019 er porteføljens afkast 16,7% efter
omkostninger mod 14,9% for benchmark.
Orphazyme leverede et par positive nyheder i
sommervarmen. Kim Stratton blev udnævnt som ny CEO.
Hun har en baggrund som chef for kommercialisering af
produkter til sjældne sygdomme hos Shire, hvilket synes at
være et særdeles godt fit. Derudover har selskabet været i
dialog med FDA omkring udviklingen af stoffet arimoclomol
til behandling af hjenesygdommen NPC type C, og
forventer at ansøge FDA om godkendelse af stoffet i første
halvår af 2020. Aktien steg 19% og bidrog med 0,29% til
porteføljens relative afkast.
Undervægten i Maersk bidrog med 0,2% til det relative
afkast.
Overvægtene i H+H og FLS samt undervægten i Coloplast
kostede alle ca. 0,2% på det relative afkast uden større
nyheder.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav i juli måned et afkast på 3,6%, mod 2,8%
for foreningens benchmark. År-til-dato i 2019 har
afdelingen opnået et afkast på 22,3% mod et benchmark
afkast på 20,8%, hvilket giver et positivt merafkast på 1,5
procentpoint.
Porteføljens gunstige udvikling i juli måned kan væsentligst
henføres til positive bidrag fra afdelingens individuelle
aktievalg, hvor mange selskaber leverede gode
regnskaber. Der har således ikke været signifikante
sektormæssige og/eller regionale skævheder, som har
påvirket porteføljens afkast i forhold til det sammenlignelige
markedsafkast.
I juli måned kom Alphabet med et overraskende godt
regnskab efter at have vist svaghed i det foregående
kvartal. Selskabet overraskede positivt på toplinjevæksten, gav lidt ønsket indsigt i cloud forretningen og
annoncerede en ny aktietilbagekøbsautorisation, hvilket
blev modtaget positivt af markedet. Derudover kom
AstraZeneca, Philips og UPS også med gode regnskaber,
som slog analytikerenes forventninger og derefter
oplevede kursstigninger.
Desværre trak positioner i Kering og SAP porteføljens
afkast ned. Kerings regnskab viste en naturlig deceleration
i mærket Gucci, hvilket ikke desto mindre giver anledning
til bekymring i markedet. SAPs regnskab levede ikke helt
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op til forventningerne, som var høje efter et solidt regnskab
for første kvartal.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på -0,9% i juli – lavere end det
brede markedsafkast. Value indekset gav -0,6% i afkast.
Overordnet endte juli med at europæiske aktier var flade
mens amerikanske aktier steg 4%.
Det er rentemarkederne og centralbanken i USA der
dikterer markedsretningen på aktiemarkedet i øjeblikket.
Centralbanken sænkede godt nok renten, men
investorerne var skuffet over den manglende
kommunikation om kommende rentenedsættelser.
På papiret ser den amerikanske økonomi ud til at have det
fint med bla. et godt arbejdsmarked, men en række af de
indikatorer der siger mere om fremtiden peger i negativ
retning. Det er for eksempel byggeaktiviteten og renterne.
Samtidig formåede ECB ikke at indfri investorernes
forventninger om fornyet lempelse. Juli var således præget
af markante rentefald.
Rentefaldende har haft meget stor påvirkning på
aktiemarkedet. Således har den lavere rente betydet at
aktier med vækst har performet godt.
Forskellen i afkast i 2019 mellem value og vækstaktier er
13% i vækstaktiers favør. Vækstaktier har givet 24% i
afkast. Forskellen i værdiansættelsen er blandt det største
i 30 år. Det er ikke kun i rentemarkedet, hvor de lange
renter nu er under 0%, at man kan se ekstremer.
Blandt de positive bidragsydere er Rio Tinto, HSBC og
Vodafone, mens Danske Bank, Ahold og Nestle har
bidraget negativt.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I juni gav afdelingen et afkast på 0,5% efter omkostninger,
mod et afkast for benchmark på 0,3%, og for hele året et
afkast på 14,4%, sammenlignet med et benchmarkafkast
på 16,7%.
De største positive bidrag til merafkastet på sektorniveau
kom fra IT og Communication Services. I IT var merafkastet
drevet af porteføljens nulvægt i tyske SAP, der skuffede
med et regnskab som lå under forventningerne på både
omsætning og marginer. Til gengæld var der et positivt
bidrag fra overvægtene i Cap Gemini og Microsoft, der
begge leverede flotte regnskaber. Det primære bidrag i
Communication Services kom fra Vodafone, der efter en
lang række kvartaler med kursfald ovenpå regnskabet –
præsenterede et regnskab der levede op til forventningerne
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og præsenterede samtidig en valid plan for integration af
nyerhvervede aktiver fra Liberty Global. Herudover har
selskabet kommunikeret hvorledes gældsniveauet
reduceres i forbindelse med delvis børsnotering af udvalgte
aktiviteter. Det belønnede markedet med en kursstigning
på 13% på dagen.
I porteføljen kom de største negative bidrag til performance
på sektorniveau fra eksponeringen til stabilt forbrug og
finans. I stabilt forbrug var det primært porteføljens
eksponering til Unilever og Reckitt Benckiser der trak ned
ovenpå nogle regnskaber, der var lidt under
forventningerne. I positiv retning trak dog den nyligt
indkøbte franske aktie Danone. På finans var den primære
årsag til underperformance eksponeringen til banker der
generelt har det meget svært med lave renter og sektoren
har som helhed haft svært ved at levere gode resultater.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i juli måned et absolut
afkast målt i danske kroner på 3,6%, hvilket var 0,2%-point
efter markedet. For året har afdelingen leveret et afkast
målt i danske kroner på 22,9%. mod 23,5% for markedet.
Afdelingens afkast år til dato er på niveau med indeks med
tilsvarende risikoprofil, som f.eks. MSCI USA Minimum
Volatility.
I juni fortsatte renterne med at falde, hvilke var en væsentlig
bidragsyder til de stigende aktier. Renterne er globalt set

SIDE 12 | PFA INVEST |

på de laveste niveauer i nogensinde og andelen af
obligationer med negativt afkast er nu 13.000 mia. USD.
Det gør, at investorerne ruller over i aktier og i særdeleshed
aktier med obligationslignende karakteristika.
For de første syv måneder er de fleste aktieindeks stadig
oppe med tocifrede afkast, omend en pæn del af dette skal
ses i lyset af de oversolgte markeder i december. Renterne
faldt både i USA og Europa.
På trods af skuffende meldinger om fremtidige
rentenedsættelser
performede
amerikanske
aktier
alligevel.
Det store spørgsmål de kommende kvartaler bliver, om
væksten bremser så meget op, at USA og den globale
økonomi styrer mod en recession. Husbyggeriet i USA
falder og rentekurven flader. Normalt har det indikeret at
økonomien er på vej ned i gear.
Afdelingen fokuserer på stabile aktier og konstrueres ud fra
et ønske om en lavere risiko og en mere stabil kursudvikling
end markedet. Afdelingen har derfor en naturlig overvægt
af mere stabile og ikke-cykliske aktier, og afdelingen vil
derfor typisk klare sig dårligere end markedet, når det går
godt i økonomien, mens den omvendt vil klare sig bedre,
når der er modvind i økonomien og på markederne.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afdelingen for året fra Hershey, Starbucks og Abvie, mens
Facebook, Microsoft og Apple har været de 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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