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Markedskommentar
Aktier starter 2019 flot
2019 er startet med pæne kursstigninger på globale
aktier. Bevægelsen skal imidlertid ses i lyset af
decembers oversolgte markeder. Det springende
spørgsmål for 2019 bliver, om den globale økonomi
fortsætter med at tabe momentum, eller om vi ser en
stabilisering
i
konjunkturindikatorerne,
som
kan
understøtte en ny positiv trend på de globale
aktiemarkeder. Aktiemarkederne har indpriset en markant
opbremsning i væksten og barren for, hvornår væksten
overrasker positivt, er derfor sat lavt. Men risikobilledet er
stadig domineret af en anspændt nyhedsstrøm fra Brexit,
handelskonflikten mellem USA og Kina og den
europæiske vækstafmatning.

Markedet fattes optimisme
I januar steg globale aktier med omkring 9%, på trods af
at den igangværende regnskabssæson for 4. kvartal har
bekræftet et billede af svag vækst, større usikkerhed og
nedjusteringer
i
indtjeningsforventningerne.
Kursstigningerne skal ses i lyset af de bratte kursfald i
december, som afspejlede overdreven pessimisme og
førte til oversolgte markeder. Det er i skarp kontrast til
2017 og 1. halvår af 2018, hvor vi så flere perioder, hvor
overdreven optimisme blev efterfulgt at en nedadrettet
bevægelse, men trenden i markedet var stadig
opadgående. I dag er stemingen i markedet mere nervøs
og der er udbredt usikkerhed om, i hvilken retningen
trenden går.

Fed pauser rentestigninger trods robust vækst
I USA har de seneste nøgletal bidraget til et mere
optimistisk syn på økonomien, men ikke tilstrækkeligt til at
opveje en skuffende nyhedsstrøm fra bl.a. Europa. I
januar steg det toneangivende ISM-indeks for aktiviteten i
fremstillingssektoren efter markant fald i december og
signalerer robust vækst i starten af 2019. Den positive
udvikling understøttes af fremgang på arbejdsmarkedet,
hvor trenden fortsat bevæger sig i retning af, at et
stigende antal amerikanere kommer i job hver måned og
flere amerikanere, som tidligere har stået uden for
arbejdsmarkedet, melder sig ind. Derfor er det ikke
bekymrende, at arbejdsløsheden siden november 2018 er
steget med 0,3%-point til 4,0% i januar. Tilgangen til
arbejdsmarkedet kan også virke dæmpende på
lønpresset, som i januar forblev moderat omkring 3,2%.
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Selvom USA’s opsving nu bevæger sig ind i sit 10’ende år
og dermed sandsynligvis bliver det længste opsving siden
2. verdenskrig, er der stadig kun moderat inflation i
overensstemmelse med centralbankens – Fed –
målsætning. Det medvirkede til, at Fed i januar foretog et
markant kursskifte i pengepolitikken, og trykkede på
pauseknappen mht. kommende rentestigninger (tidligere
signalerede man to rentestigninger i 2019). Udover at
moderat inflation tillader en vent-og-se holdning, pegede
fedchef Jerome Powell på de faldende aktiekurser,
faldende væksttrend uden for USA, negative risici fra
Brexit og handelskonflikten med Kina som væsentlige
argumenter for at skifte kurs. Udsigten til en mere
lempelig pengepolitik medvirkede til stigende aktiekurser
og lavere renter i USA og spredte sig til de globale
markeder. Nedlukningen af det amerikanske statsapparat
i 35 dage startende fra 22. december blev den længste i
historien, men de økonomiske konsekvenser er
begrænsede.

Europa i krybesporet
I Europa voksede BNP med 0,2% i 4. kvartal 2018, hvilket
er samme svage tempo som i 3. kvartal. Den årlige
vækstrate faldt til 1,2%. I Italien faldt BNP-væksten til
minus 0,2% og Italien er dermed i recession, da væksten i
3. kvartal også var negativ. Noget af svagheden i Europa
kan skyldes midlertidige faktorer fra bl.a. den europæiske
bilproduktion, som stadig har vanskeligt ved at tilpasse sig
de nye og skrappere regler, bilernes udstødning m.m. og
svag vækst på eksportmarkederne, hvor efterspørgslen
fra Tyrkiet er kollapset, og Kina og Storbritannien udvikler
sig svagt. Risici til europæisk vækst er stadig
nedadrettede. I januar faldt PMI-vækstindikatorer igen og
de er dermed faldet i 10 af de foregående 12 måneder og
ligger på niveauer, som tyder på fortsat svag vækst i
starten af 2019.

Brexit tynger,
baggrunden

mens

Italien

og

tariffer

lurer

i

De politiske udfordringer i Europa er fortsat forhøjede.
Brexitforhandlingerne er kommet tættere på deadlinen
den 29. marts, men ikke tættere på en løsning.
Afstemninger i det britiske parlament har vist, at der; a)
ikke er opbakning til en hård Brexit, hvor Storbritannien
træder ud af EU uden en aftale, men b) at der er
opbakning til, at Theresa May skal forhandle en bedre
aftale med Kommissionen mht. til det irske
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grænseproblem, hvilket Kommissionen har afvist. I Italien
betyder en skrumpende økonomi, at gælden ift. BNP igen
stiger, hvilket kan sætte forholdet mellem Rom og
Bruxelles under nyt pres, hvis udviklingen ikke snart
vender. Hertil kommer, at en underliggende risiko for nye
trusler om afgifter på eksporten af biler til USA igen
dukker op til overfladen. Europæiske aktiemarkeder er
steget lidt over 5% i år, men så længe de nedadrettede
risici dominerer fremtidsbilledet er det vanskeligt at se en
stabil positiv trend materialisere sig.
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Emerging markets
forhandlingsmiljø

løftes

af

Fed

og

positivt

Aktier i Emerging Market økonomierne har leveret pæne
afkast i januar på omkring 9%. Forventningerne til
regionen er blevet løftet af bl.a. den mere lempelige
amerikanske pengepolitik, som også slår igennem i
Emerging Market-landenes renter og positive toner fra
forhandlingerne mellem USA og Kina. Selvom
Washington og Beijing stadig står langt fra hinanden,
skaber det lidt optimisme, at der er fremdrift, og at risikoen
for en eskalerende handelskonflikt dermed er aftaget indtil
videre.
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Afkastoversigt 2019 - PFA Invest
Januar

2019

2018

2017

2016

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

1,6%

1,6%

-1,5%

0,7%

-

0,7%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

2,5%

2,5%

-2,6%

3,7%

5,2%

31,1%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

3,6%

3,6%

-4,0%

0,7%

-

0,2%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

4,3%

4,3%

-4,3%

6,6%

5,4%

62,0%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

5,3%

5,3%

-5,2%

7,4%

4,9%

11,5%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,4%

0,4%

0,4%

1,0%

1,4%

3,2%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

2,7%

2,7%

-4,2%

5,9%

8,1%

43,0%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

0,9%

0,9%

-0,2%

-0,1%

-3,0%

-2,5%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

7,6%

7,6%

-5,7%

8,9%

5,4%

104,5%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

4,7%

4,7%

-10,2%

14,5%

4,0%

147,5%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

3,9%

3,9%

-8,8%

8,8%

-0,6%

48,1%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

6,7%

6,7%

-15,2%

11,2%

3,0%

17,2%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

5,0%

5,0%

6,9%

3,0%

5,9%

22,4%

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

Januar

2019

Afdeling

1,6%

1,6%

Benchmark

1,6%

1,6%

Merafkast, %-point

0,0%

0,0%

Januar var en stærk aktiemåned, med et afkast på 7,4%
til globale aktier. Alle regioner har givet positive afkast, og
vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal 2018, hvor
specielt de defensive aktier kom godt igen.
Porteføljens afkast blev 1,6% mod 1,6% til benchmark.

Investeringsstrategi
4. kvartal i 2018 sluttede med store fald på de globale
aktiemarkeder og kreditobligationer. Denne udvikling
vendte i starten af 2019 og ved udgangen af januar har
globale aktier og kreditobligationer givet pæne positive
afkast. De store udsving i aktiekurserne skyldes en
usikkerhed for om vi er ved at køre ind i en økonomisk
recession, der vil få omfattende indvirkning på de
finansielle markeder og trække aktiemarkederne markant
ned. På overfladen ser økonomien stadigvæk ud til at
være i god form, med lav arbejdsløshed og pænt høje
niveauer for virksomhedernes og forbrugernes optimisme.
Men niveauerne er faldende, som resultat af
handelskrigen mellem USA og Kina, faldende vækst i
Kina og Europa, italiensk budgetkrise og Brexit, der alt
sammen frygtes at ende ud i faldende vækst og dermed
faldende indtjening i virksomhederne. Samtidig holder
markedet øje med om inflationen fortsætter med at stige,
hvilket kan få den amerikanske centralbank til fortsat at
hæve renten, om end dette er mindre sandsynligt efter
den seneste retorik fra den amerikanske centralbank.
Det vi, i tillæg til ovenstående, specielt holder øje med er
udviklingen i Kina, der pt. subsidierer økonomien markant,
sammen med konsekvensen af den midlertidige
nedlukning af den offentlige sektor i USA. Derudover er
forskellen på renteniveauet mellem lange og korte
obligationer faldende, hvilket yderligere er et faresignal,
idet det betyder, at investorerne er villige til at acceptere
en meget begrænset risikopræmie for at købe obligationer
med lang løbetid. Dette bruges ofte som argument for at
økonomien nærmer sig kriseniveauer, og observeres ofte
før recessioner, men der er ikke en klar sammenhæng, og
slet ikke til hvornår recessionen kommer.
Vi ser ikke en recession komme i 2019. Men der kan
udspille sig mange negative scenarier, der ikke ender i
recession, men som giver kortsigtede korrektioner i
aktiemarkederne. Sådanne korrektioner kommer ofte, og
vil være købsmuligheder, men der er ikke sikkerhed for at
aktierne ikke kan blive billigere senere på året. Vi er
forsigtige i vores investeringsstrategi foreløbig.
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I januar har aktier og kreditobligationer givet markant
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer. Vi er let
undervægtet i aktier og kreditobligationer, men porteføljen
følger alligevel fint med benchmark. I januar har vi tilkøbt
aktier, så aktier nu udgør lige under 10% af porteføljen.
Kreditobligationseksponeringen er ligeledes øget, så
undervægten nu er nede på -2,5%, og kreditobligationer
dermed udgør 27,5%. Obligationer er markant
undervægtet og udgør 55% mod 60% i benchmark. Vi har
tilkøbt kreditobligationer, da merrenten (kreditspændet) for
at holde kredit i forhold til statsobligationer er steget pænt.
Vi
forudser ikke
de store konkurser
blandt
virksomhederne indenfor de næste 12 måneder, så
kreditobligationer ser attraktive ud på denne horisont.
Derudover har vi placeret 7% af porteføljen i ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Januar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
7,4% til globale aktier. Alle regioner har givet positive
afkast, og vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal
2018, hvor specielt de defensive aktier kom godt igen. I år
kommer de højeste afkast fra cykliske aktier, sammen
med emerging market aktier, og endnu engang USA i
front. I januar endte emerging markets +10% og USA
+7,8% som de største vindere, mens Europa gav +6,2%
og Danmark gav +4,6%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 7,3% i januar,
hvilket svarer til benchmark.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
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aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let
undervægtet.

PFA Invest Balance A
Performance

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,6% i januar, mens udenlandske statsobligationer gav
0,9%. Benchmark for obligationer er 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 2,2% i januar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev
reverseret markant efter at være kørt ud 3 måneder i
træk. Kreditobligationer er undervægtet med 2,5%. Vi er
positive på kreditobligationer og har øget andelen men er
stadig undervægtet. Undervægten skal dog ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,5% i januar, 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

9,3%

10,0%

-0,7%

Kreditobligationer

27,5%

30,0%

-2,5%

Obligationer

55,1%

60,0%

-4,9%

Ejendomme

6,7%

0,0%

6,7%

Kontant

1,3%

0,0%

1,3%

Januar

2019

Afdeling

2,5%

2,5%

Benchmark

2,8%

2,8%

-0,3%

-0,3%

Merafkast, %-point

4. kvartal i 2018 sluttede med store fald på de globale
aktiemarkeder og kreditobligationer. Denne udvikling
vendte i starten af 2019 og ved udgangen af januar har
globale aktier og kreditobligationer givet pæne positive
afkast. De store udsving i aktiekurserne skyldes en
usikkerhed for om vi er ved at køre ind i en økonomisk
recession, der vil få omfattende indvirkning på de
finansielle markeder og trække aktiemarkederne markant
ned. På overfladen ser økonomien stadigvæk ud til at
være i god form, med lav arbejdsløshed og pænt høje
niveauer for virksomhedernes og forbrugernes optimisme.
Men niveauerne er faldende, som resultat af
handelskrigen mellem USA og Kina, faldende vækst i
Kina og Europa, italiensk budgetkrise og Brexit, der alt
sammen frygtes at ende ud i faldende vækst og dermed
faldende indtjening i virksomhederne. Samtidig holder
markedet øje med om inflationen fortsætter med at stige,
hvilket kan få den amerikanske centralbank til fortsat at
hæve renten, om end dette er mindre sandsynligt efter
den seneste retorik fra den amerikanske centralbank.
Det vi, i tillæg til ovenstående, specielt holder øje med er
udviklingen i Kina, der pt. subsidierer økonomien markant,
sammen med konsekvensen af den midlertidige
nedlukning af den offentlige sektor i USA. Derudover er
forskellen på renteniveauet mellem lange og korte
obligationer faldende, hvilket yderligere er et faresignal,
idet det betyder, at investorerne er villige til at acceptere
en meget begrænset risikopræmie for at købe obligationer
med lang løbetid. Dette bruges ofte som argument for at
økonomien nærmer sig kriseniveauer, og observeres ofte
før recessioner, men der er ikke en klar sammenhæng, og
slet ikke til hvornår recessionen kommer.
Vi ser ikke en recession komme i 2019. Men der kan
udspille sig mange negative scenarier, der ikke ender i
recession, men som giver kortsigtede korrektioner i
aktiemarkederne. Sådanne korrektioner kommer ofte, og
vil være købsmuligheder, men der er ikke sikkerhed for at
aktierne ikke kan blive billigere senere på året. Vi er
forsigtige i vores investeringsstrategi foreløbig.
Januar var en stærk aktiemåned, med et afkast på 7,4%
til globale aktier. Alle regioner har givet positive afkast, og
vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal 2018, hvor
specielt de defensive aktier kom godt igen.
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Porteføljens afkast blev 2,5% mod 2,8% til benchmark.

Investeringsstrategi
I januar har aktier og kreditobligationer givet markant
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer. Vi er let
undervægtet i aktier og kreditobligationer, men porteføljen
følger alligevel fint med benchmark. I januar har vi tilkøbt
aktier, så aktier nu udgør lige under 25% af porteføljen.
Kreditobligationseksponeringen er ligeledes øget, så
undervægten nu er nede på -2%, og kreditobligationer
dermed udgør 33%. Obligationer er markant undervægtet
og udgør 34% mod 40% i benchmark. Vi har tilkøbt
kreditobligationer, da merrenten (kreditspændet) for at
holde kredit i forhold til statsobligationer er steget pænt. Vi
forudser ikke de store konkurser blandt virksomhederne
indenfor de næste 12 måneder, så kreditobligationer ser
attraktive ud på denne horisont. Derudover har vi placeret
8% af porteføljen i ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Januar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
7,4% til globale aktier. Alle regioner har givet positive
afkast, og vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal
2018, hvor specielt de defensive aktier kom godt igen. I år
kommer de højeste afkast fra cykliske aktier, sammen
med emerging market aktier, og endnu engang USA i
front. I januar endte emerging markets +10% og USA
+7,8% som de største vindere, mens Europa gav +6,2%
og Danmark gav +4,6%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 7,1% i januar,
hvilket er 0,4% mindre end benchmark.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
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.

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,5% i januar, mens udenlandske statsobligationer gav
0,9%. Benchmark for obligationer er 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 6%.
Kreditobligationer gav et afkast på 2,1% i januar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev
reverseret markant efter at være kørt ud 3 måneder i
træk. Kreditobligationer er undervægtet med 2%. Vi er
positive på kreditobligationer og har øget andelen men er
stadig undervægtet. Undervægten skal dog ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,5% i januar, 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

24,7%

25,0%

-0,3%

Kreditobligationer

32,9%

35,0%

-2,1%

Obligationer

33,9%

40,0%

-6,1%

Ejendomme

7,4%

0,0%

7,4%

Kontant

1,1%

0,0%

1,1%

PFA Invest Balance B
Januar

2019

Afdeling

4,3%

4,3%

Obligationer

Benchmark

4,7%

4,7%

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over

Merafkast, %-point

-0,4%

-0,4%
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Performance
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4. kvartal i 2018 sluttede med store fald på de globale
aktiemarkeder og kreditobligationer. Denne udvikling
vendte i starten af 2019 og ved udgangen af januar har
globale aktier og kreditobligationer givet pæne positive
afkast. De store udsving i aktiekurserne skyldes en
usikkerhed for om vi er ved at køre ind i en økonomisk
recession, der vil få omfattende indvirkning på de
finansielle markeder og trække aktiemarkederne markant
ned. På overfladen ser økonomien stadigvæk ud til at
være i god form, med lav arbejdsløshed og pænt høje
niveauer for virksomhedernes og forbrugernes optimisme.
Men niveauerne er faldende, som resultat af
handelskrigen mellem USA og Kina, faldende vækst i
Kina og Europa, italiensk budgetkrise og Brexit, der alt
sammen frygtes at ende ud i faldende vækst og dermed
faldende indtjening i virksomhederne. Samtidig holder
markedet øje med om inflationen fortsætter med at stige,
hvilket kan få den amerikanske centralbank til fortsat at
hæve renten, om end dette er mindre sandsynligt efter
den seneste retorik fra den amerikanske centralbank.
Det vi, i tillæg til ovenstående, specielt holder øje med er
udviklingen i Kina, der pt. subsidierer økonomien markant,
sammen med konsekvensen af den midlertidige
nedlukning af den offentlige sektor i USA. Derudover er
forskellen på renteniveauet mellem lange og korte
obligationer faldende, hvilket yderligere er et faresignal,
idet det betyder, at investorerne er villige til at acceptere
en meget begrænset risikopræmie for at købe obligationer
med lang løbetid. Dette bruges ofte som argument for at
økonomien nærmer sig kriseniveauer, og observeres ofte
før recessioner, men der er ikke en klar sammenhæng, og
slet ikke til hvornår recessionen kommer.
Vi ser ikke en recession komme i 2019. Men der kan
udspille sig mange negative scenarier, der ikke ender i
recession, men som giver kortsigtede korrektioner i
aktiemarkederne. Sådanne korrektioner kommer ofte, og
vil være købsmuligheder, men der er ikke sikkerhed for at
aktierne ikke kan blive billigere senere på året. Vi er
forsigtige i vores investeringsstrategi foreløbig.
Januar var en stærk aktiemåned, med et afkast på 7,4%
til globale aktier. Alle regioner har givet positive afkast, og
vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal 2018, hvor
specielt de defensive aktier kom godt igen.
Porteføljens afkast blev 4,3% mod 4,7% til benchmark.

Investeringsstrategi
I januar har aktier og kreditobligationer givet markant
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer. Vi er let
undervægtet i aktier og kreditobligationer, men porteføljen
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følger alligevel fint med benchmark. I januar har vi tilkøbt
aktier, så aktier nu udgør lige under 53% af porteføljen.
Kreditobligationseksponeringen er ligeledes øget, så
undervægten nu er nede på -1,5%, og kreditobligationer
dermed udgør 18,5%. Obligationer er markant
undervægtet og udgør 20,3% mod 25% i benchmark. Vi
har
tilkøbt
kreditobligationer,
da
merrenten
(kreditspændet) for at holde kredit i forhold til
statsobligationer er steget pænt. Vi forudser ikke de store
konkurser blandt virksomhederne indenfor de næste 12
måneder, så kreditobligationer ser attraktive ud på denne
horisont. Derudover har vi placeret 8% af porteføljen i
ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Januar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
7,4% til globale aktier. Alle regioner har givet positive
afkast, og vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal
2018, hvor specielt de defensive aktier kom godt igen. I år
kommer de højeste afkast fra cykliske aktier, sammen
med emerging market aktier, og endnu engang USA i
front. I januar endte emerging markets +10% og USA
+7,8% som de største vindere, mens Europa gav +6,2%
og Danmark gav +4,6%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 7,1% i januar,
hvilket er 0,3% under benchmark.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
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.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
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afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,5% i januar, mens udenlandske statsobligationer gav
0,9%. Benchmark for obligationer er 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 2,7% i januar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev
reverseret markant efter at være kørt ud 3 måneder i
træk. Kreditobligationer er undervægtet med 1,5%. Vi er
positive på kreditobligationer og har øget andelen men er
stadig undervægtet. Undervægten skal dog ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,4% i januar, 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

52,6%

55,0%

-2,4%

Kreditobligationer

18,5%

20,0%

-1,5%

Obligationer

20,3%

25,0%

-4,7%

Ejendomme

7,7%

0,0%

7,7%

Kontant

0,9%

0,0%

0,9%

finansielle markeder og trække aktiemarkederne markant
ned. På overfladen ser økonomien stadigvæk ud til at
være i god form, med lav arbejdsløshed og pænt høje
niveauer for virksomhedernes og forbrugernes optimisme.
Men niveauerne er faldende, som resultat af
handelskrigen mellem USA og Kina, faldende vækst i
Kina og Europa, italiensk budgetkrise og Brexit, der alt
sammen frygtes at ende ud i faldende vækst og dermed
faldende indtjening i virksomhederne. Samtidig holder
markedet øje med om inflationen fortsætter med at stige,
hvilket kan få den amerikanske centralbank til fortsat at
hæve renten, om end dette er mindre sandsynligt efter
den seneste retorik fra den amerikanske centralbank.
Det vi, i tillæg til ovenstående, specielt holder øje med er
udviklingen i Kina, der pt. subsidierer økonomien markant,
sammen med konsekvensen af den midlertidige
nedlukning af den offentlige sektor i USA. Derudover er
forskellen på renteniveauet mellem lange og korte
obligationer faldende, hvilket yderligere er et faresignal,
idet det betyder, at investorerne er villige til at acceptere
en meget begrænset risikopræmie for at købe obligationer
med lang løbetid. Dette bruges ofte som argument for at
økonomien nærmer sig kriseniveauer, og observeres ofte
før recessioner, men der er ikke en klar sammenhæng, og
slet ikke til hvornår recessionen kommer.
Vi ser ikke en recession komme i 2019. Men der kan
udspille sig mange negative scenarier, der ikke ender i
recession, men som giver kortsigtede korrektioner i
aktiemarkederne. Sådanne korrektioner kommer ofte, og
vil være købsmuligheder, men der er ikke sikkerhed for at
aktierne ikke kan blive billigere senere på året. Vi er
forsigtige i vores investeringsstrategi foreløbig.
Januar var en stærk aktiemåned, med et afkast på 7,4%
til globale aktier. Alle regioner har givet positive afkast, og
vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal 2018, hvor
specielt de defensive aktier kom godt igen.

PFA Invest Balance C

Porteføljens afkast blev 5,3% mod 5,9% til benchmark.
Performance

Januar

2019

Afdeling

5,3%

5,3%

Benchmark

5,9%

5,9%

-0,6%

-0,6%

Merafkast, %-point

4. kvartal i 2018 sluttede med store fald på de globale
aktiemarkeder og kreditobligationer. Denne udvikling
vendte i starten af 2019 og ved udgangen af januar har
globale aktier og kreditobligationer givet pæne positive
afkast. De store udsving i aktiekurserne skyldes en
usikkerhed for om vi er ved at køre ind i en økonomisk
recession, der vil få omfattende indvirkning på de
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Investeringsstrategi
I januar har aktier og kreditobligationer givet markant
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer. Vi er let
undervægtet i aktier og kreditobligationer, men porteføljen
følger alligevel fint med benchmark. I januar har vi tilkøbt
aktier, så aktier nu udgør lige under 73% af porteføljen.
Kreditobligationseksponeringen er ligeledes øget, så
undervægten nu er nede på -1,3%, og kreditobligationer
dermed udgør 8,7%. Obligationer er markant undervægtet
og udgør 34% mod 40% i benchmark. Vi har tilkøbt
kreditobligationer, da merrenten (kreditspændet) for at

NYHEDSBREV | NR. 2 – FEBRUAR 2019

holde kredit i forhold til statsobligationer er steget pænt. Vi
forudser ikke de store konkurser blandt virksomhederne
indenfor de næste 12 måneder, så kreditobligationer ser
attraktive ud på denne horisont. Derudover har vi placeret
8% af porteføljen i ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Januar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
7,4% til globale aktier. Alle regioner har givet positive
afkast, og vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal
2018, hvor specielt de defensive aktier kom godt igen. I år
kommer de højeste afkast fra cykliske aktier, sammen
med emerging market aktier, og endnu engang USA i
front. I januar endte emerging markets +10% og USA
+7,8% som de største vindere, mens Europa gav +6,2%
og Danmark gav +4,6%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 7,3% i januar,
hvilket svarer til benchmark.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
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.

Kreditobligationer gav et afkast på 2,6% i januar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev
reverseret markant efter at være kørt ud 3 måneder i
træk. Kreditobligationer er undervægtet med 1,3%. Vi er
positive på kreditobligationer og har øget andelen men er
stadig undervægtet. Undervægten skal dog ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,5% i januar, 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

72,6%

75,0%

-2,4%

Kreditobligationer

8,7%

10,0%

-1,3%

Obligationer

10,2%

15,0%

-4,8%

Ejendomme

7,8%

0,0%

7,8%

Kontant

0,8%

0,0%

0,8%

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

Januar

2019

Afdeling

3,6%

3,6%

Benchmark

3,8%

3,8%

-0,1%

-0,1%

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,5% i januar, mens udenlandske statsobligationer gav
0,9%. Benchmark for obligationer er 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 5%.
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Merafkast, %-point

4. kvartal i 2018 sluttede med store fald på de globale
aktiemarkeder og kreditobligationer. Denne udvikling
vendte i starten af 2019 og ved udgangen af januar har
globale aktier og kreditobligationer givet pæne positive
afkast. De store udsving i aktiekurserne skyldes en
usikkerhed for om vi er ved at køre ind i en økonomisk
recession, der vil få omfattende indvirkning på de
finansielle markeder og trække aktiemarkederne markant
ned. På overfladen ser økonomien stadigvæk ud til at
være i god form, med lav arbejdsløshed og pænt høje
niveauer for virksomhedernes og forbrugernes optimisme.
Men niveauerne er faldende, som resultat af
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handelskrigen mellem USA og Kina, faldende vækst i
Kina og Europa, italiensk budgetkrise og Brexit, der alt
sammen frygtes at ende ud i faldende vækst og dermed
faldende indtjening i virksomhederne. Samtidig holder
markedet øje med om inflationen fortsætter med at stige,
hvilket kan få den amerikanske centralbank til fortsat at
hæve renten, om end dette er mindre sandsynligt efter
den seneste retorik fra den amerikanske centralbank.
Det vi, i tillæg til ovenstående, specielt holder øje med er
udviklingen i Kina, der pt. subsidierer økonomien markant,
sammen med konsekvensen af den midlertidige
nedlukning af den offentlige sektor i USA. Derudover er
forskellen på renteniveauet mellem lange og korte
obligationer faldende, hvilket yderligere er et faresignal,
idet det betyder, at investorerne er villige til at acceptere
en meget begrænset risikopræmie for at købe obligationer
med lang løbetid. Dette bruges ofte som argument for at
økonomien nærmer sig kriseniveauer, og observeres ofte
før recessioner, men der er ikke en klar sammenhæng, og
slet ikke til hvornår recessionen kommer.
Vi ser ikke en recession komme i 2019. Men der kan
udspille sig mange negative scenarier, der ikke ender i
recession, men som giver kortsigtede korrektioner i
aktiemarkederne. Sådanne korrektioner kommer ofte, og
vil være købsmuligheder, men der er ikke sikkerhed for at
aktierne ikke kan blive billigere senere på året. Vi er
forsigtige i vores investeringsstrategi foreløbig.
Januar var en stærk aktiemåned, med et afkast på 7,4%
til globale aktier. Alle regioner har givet positive afkast, og
vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal 2018, hvor
specielt de defensive aktier kom godt igen.
Porteføljens afkast blev 3,6% mod 3,6% til benchmark.

Investeringsstrategi
I januar har aktier og kreditobligationer givet markant
bedre afkast end stats- og realkreditobligationer. Vi er let
undervægtet i aktier og kreditobligationer, men porteføljen
følger alligevel fint med benchmark. I januar har vi tilkøbt
aktier, så aktier nu udgør lige under 39% af porteføljen.
Kreditobligationseksponeringen er ligeledes øget, så
undervægten nu er nede på -2,3%, og kreditobligationer
dermed udgør 25,2%. Obligationer er markant
undervægtet og udgør 55% mod 60% i benchmark. Vi har
tilkøbt kreditobligationer, da merrenten (kreditspændet) for
at holde kredit i forhold til statsobligationer er steget pænt.
Vi
forudser ikke
de store konkurser
blandt
virksomhederne indenfor de næste 12 måneder, så
kreditobligationer ser attraktive ud på denne horisont.
Derudover har vi placeret 8% af porteføljen i ejendomme.
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Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem globale
aktier, danske Aktier, Europa Value Aktier, og udvalgte
aktier fra USA, Europa samt Emerging Markets.
Januar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
7,4% til globale aktier. Alle regioner har givet positive
afkast, og vi har set en vending i trenden fra 4. kvartal
2018, hvor specielt de defensive aktier kom godt igen. I år
kommer de højeste afkast fra cykliske aktier, sammen
med emerging market aktier, og endnu engang USA i
front. I januar endte emerging markets +10% og USA
+7,8% som de største vindere, mens Europa gav +6,2%
og Danmark gav +4,6%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 8,0% i januar,
hvilket er 0,6% mere end benchmark.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
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.

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. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,4% i januar, mens udenlandske statsobligationer gav
0,9%. Benchmark for obligationer er 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 2,3% i januar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev
reverseret markant efter at være kørt ud 3 måneder i
træk. Kreditobligationer er undervægtet med 2,3%. Vi er
positive på kreditobligationer og har øget andelen men er
stadig undervægtet. Undervægten skal dog ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.
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politiske udfordringer i Europa fortsat forhøjede.
Brexitforhandlingerne er kommet tættere på deadline d.
29. march, men en løsning synes stadig langt væk.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,5% i januar, 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

38,6%

40,0%

-1,4%

Kreditobligationer

25,2%

27,5%

-2,3%

Obligationer

27,5%

32,5%

-5,0%

Ejendomme

8,3%

0,0%

8,3%

Kontant

0,4%

0,0%

0,4%

Den aftagende europæiske vækst har givet et godt miljø
for europæiske statsobligationer. Efterspørgslen virkede
meget stærk i januar og renterne har været faldende.
Særligt har risikofyldte lande outperformet, og således er
spænd til Tyskland indsnævret signifikant. Den 10-årige
tyske statsrente sluttede måneden i 15 bp.
I januar annoncerede Fed et markant skifte i deres
pengepolitik, da de for nu har valgt at holde pause med
yderligere renteforhøjelser. Fed har indtil da indikeret en
forventning om yderligere to renteforhøjelser i løbet af
2019. Årsagen til det markante skifte skal findes i
faldende aktiekurser, faldende vækst uden for USA og
øget risici fra Brexit og handelskonflikten med Kina. Tiden
skal nu vise hvorvidt den seneste afmatning i økonomiske
nøgletal blot skyldes en temporær modvind, eller en
permanent opbremsning og kurs mod en potentiel
recession.

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,4% i januar, hvilket var på
niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
0,4% efter omkostninger, mod et benchmarkafkast på
0,2%.

Den 10-årige amerikanske rente endte januar cirka
uændret i 2,63% efter kraftige rentefald i november og
december fra 3,25%.

Obligationer med lang løbetid nød godt af rentefald igen i
januar, drevet af aftagende vækst og faldende
tillidsindikatorer i europæiske erhvervsvirksomheder. Det
var også understøttende for renteniveauet, at den
amerikanske centralbank indikerede et markant skifte i
deres pengepolitik, som markedet fortolkede som, at der
er pause for yderligere renteforhøjelser, hvor der forinden
var forventet 2-3 yderligere forhøjelser.

PFA Invest Kreditobligationer

Udover den aftagende vækst i Europa, er de
markedsmæssige risikofaktorer fortsat de samme som
længe har drevet markederne, nemlig gældssituationen i
Italien, US/Kina handelskrig samt Brexit.
Fonden er overvægtet i realkreditobligationer og
realkreditobligationer
klarede
sig
bedre
end
statsobligationer i januar.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,9% i januar mod et
benchmarkafkast på 0,6%.
I Europa voksede BNP med 0,2% i fjerde kvartal 2018,
hvilket er samme svage tempo som i tredje kvartal. Den
årlige vækstrate faldt til 1,2%. I samme kvartal faldt BNPvæksten i Italien til minus 0,2%, og Italien har dermed haft
negativ realvækst to kvartaler i træk. Samtidig er de
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Afdelingen gav et afkast på 2,7% i januar, hvilket var
0,2%-point efter benchmark. Størstedelen af afkastet i
måneden stammer fra en reduktion i kreditpræmierne, da
især US High Yield og Emerging Markets begge gav
afkast på omkring 4%. De amerikanske og tyske
statsrenter som obligationerne måles imod, oplevede
marginale fald i januar og bidrog derfor kun begrænset.
Ved udgangen af 2018 beskrev vi at frasalget gennem
fjerde kvartal havde resulteret i så høje kreditpræmier at
sandsynligheden for gode kreditafkast i 2019 var
fornuftige. Blandt andet Emerging Markets kunne ved
indgangen til 2019 tåle et frasalg som i februar 2016 og
stadig levere et kreditafkast på over nul. I januar krævede
det derfor relativt lidt positive nyheder at skubbe markedet
i den rigtige retning. Det kunne ligeledes ses på
indstrømning af kapital til kredit som for første gang i lang
tid oplevede positiv tilstrømning til alle kreditklasser.
Investment Grade investorernes fokus var især på
nyudstedelser i starten af året, hvor virksomhederne
måtte betale en høj præmie for at skaffe finansiering.
Efterhånden som denne præmie blev reduceret til mere
moderate niveauer begyndte likviditeten også at vende
tilbage med handelsaktivitet i eksisterende obligationer.
Eftersom bankernes beholdning af obligationer er meget
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lave, førte dette til en stigning i kurserne og høje afkast.
Op til regnskabssæsonen med blackout perioder,
udstedes der desuden færre obligationer, hvilket lægger
en dæmper på udbuddet.
Efter en meget vanskelig periode for globale High Yield
obligationer vendte stemning og årets første måned var
en af de stærkeste måneder for High Yield de sidste 10
år, da kreditspændet kørte ind med 93bps. Olie som steg
med over 18% og sektormæssigt var det Energi som
klarede sig bedst, imens Transport klarede sig dårligst.
Obligationer gav stort set samme afkast på tværs af rating
kategorier. Udstedelsesaktiviteten steg i forhold til 4.
kvartal og var på USD 17,6mia., hvilket blev fint
absorberet. Der var ingen defaults i januar i
obligationsmarkedet og kun én distressed ombytning i
lånemarkedet.
Emerging Markets oplevede den samme udvikling som de
andre kreditklasser og oplevede sammen med US High
Yield en meget stærk måned. Januar blev en forrygende
start på året og var et eksempel på at markedet i løbet af
december var blevet for negativt. Ved indgangen til året
var kreditspændet nået så højt op at markedet kunne tåle
et frasalg svarende til februar 2016. Eftersom der ikke
kommer nogen retfærdiggørelse for at bibeholde
kreditspændene på det høje niveau, begyndte markedet
at accelerer. I løbet af januar så man derfor også en stærk
start på nyudstedelser, hvor en del lande benyttede sig af
faldende
finansieringsomkostninger
idet,
både
amerikanske renter og Emerging Markets kreditspænd var
faldet i andet halvår 2018.

PFA Invest Danske Aktier
Porteføljens afkast blev 4,7% i januar mod 4,6% for
benchmark.
Danske Bank faldt 6,5%, hvilket var en 11% svagere
udvikling end såvel benchmark som det europæiske
bankindeks. Årsagen skal findes i den overraskende høje
pris Danske Bank måtte betale for at udstede såkaldt
NEP-kapital midt januar. Overvægten i Danske Bank
kostede 0,42% på det relative afkast.
Det er fortsat vurderingen at Danske Bank handler med
en signifikant upside til fair værdi – såvel absolut som
relativt til peers. En stor del af forklaringen er usikkerhed
omkring bødestørrelse i hvidvasksagen, men den bøde
aktiemarkedet implicit priser ind vurderes at være markant
over de mest sandsynlige bødestørrelser.

aktien på 6,5%. Porteføljens undervægt i Novozymes
bidrog med 0,25% til det relative afkast.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav et afkast på 7,6% i januar, mod 7,4% for
benchmark, hvilket gav et positivt merafkast på 0,2%point.
Den positive udvikling i årets første måned kan
væsentligst henføres til gode regnskaber fra en række af
porteføljens selskaber, samt et rebound til nogle af de
porteføljeselskaber, som var handlet kraftigt ned ved
udgangen af 2018. Der har således ikke været
signifikante sektormæssige og/eller regionale skævheder
bag den relative værdiskabelse.
Porteføljens bedste positioner var Facebook og
Norwegian Cruise Line. Facebook kom med et godt
regnskab i forhold til forventningerne. Selskabet viste en
stigning af antal brugere og en god operationel
performance
trods
høje
investeringer,
hvilket
aktiemarkedet kvitterede for med en højere aktiekurs.
Royal Caribbean, der er konkurrent til Norwegian Cruise
Line kom med et flot regnskab som markedet
perspektiverede over til Norwegian Cruise Line. Aktien var
yderligere handlet kraftigt ned i december, men oplevede
på linje med en række andre aktier et pænt rebound i
januars positive marked.
Også Citigroup, Mondelez, Centene og Adidas bidrog alle
positivt til porteføljens afkast i januar, da de oplevede en
gunstig kursudvikling efter at have været oversolgt i
december. Citigroup og Mondelez formåede begge i
øvrigt
at
leve
op
til
forventningerne
ved
regnskabsaflæggelsen.
Blandt de modvirkende negative faktorer oplevede
AstraZeneca og Reckitt Benckiser en negativ
kursudvikling grundet utryghed og bekymringer omkring
ledelsesafgang. Reckitt Benckisers administrerende
direktør anmeldte sin pensionering med virkning fra
udgangen af 2019 og Astrazeneca annoncerede et tredje
ledelsesmedlems afgang indenfor kort tid.
Derudover oplevede CVS en flad kursudvikling i et ellers
stigende marked, da der har været bekymring for
selskabets forventninger til 2019. Hiscox havde en
væsentligt negativ kursudvikling grundet frygt for om
selskabet har været ramt af den øgede frekvens af
naturkatastrofer.

Novozymes leverede et resultat for 2018 der var til den
svage side. Sammen med skuffende forventninger til den
organiske vækst for 2019 gav det anledning til et fald i
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PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 6,7% i januar, mens
benchmark gav et afkast på 6,2%.
I årets første måned kom aktier godt fra start, i noget der
ligner det diametralt modsatte vi så i december 2018. Det
gælder både på markedet som helhed, men til dels også
på sektorer og investeringsstile. Det overordnede billede
var at defensive sektorer klarede sig godt i december,
mens cykliske sektorer var bedst i januar. Januar var også
en ”risk on” måned på tværs af aktivklasser – hvor bl.a.
kreditspændende også blev indsnævret.
På sektorer var det forbrugsgoder og ejendomme der
klarede sig bedst, mens kommunikation var dårligst.
Hvis man ser på investeringsstile var aktier med høj
dividende og small cap aktier de eneste faktorer, der
gjorde det bedre end det brede indeks. Aktier med lav
volatilitet var den stil med det laveste afkast.
Investorerne er meget defensivt investeret. Det ses ved at
defensive selskaber i forhold til cykliske fortsat er meget
billige i forhold til historikken. Man kan på en måde sige at
”intra” aktiemarkedet er der formentlig allerede indpriset at
der kommer en mild recession. Det betyder dog ikke at
man kan sige det samme om aktiemarkedet som helhed –
eller fra et absolut synspunkt.
De største positive bidrag i porteføljen komme fra
engelske selskaber: Howden Joinery (køkkener),
Persimmon (forbrugsgoder) Next (detailhandel). De
negative bidrag er kommet fra Telenor (Tele), Danske
Bank (finans) og Beiersdorf (stabile forbrugsgoder).

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I januar gav afdelingen et afkast på 3,9%, mod et afkast
for benchmark på 6,2% målt ved afkastet på MSCI
Europa (DKK).
De meget positive aktiemarkeder i januar måned var en
udfordring for porteføljen, der har en overvægt i selskaber
og sektorer, som typisk leverer de bedste relative afkast,
når der er usikkerhed i markedet. Så porteføljen
underperformede benchmark i januar, på trods af et
positivt afkast på 3,9%. I porteføljen kom de største
negative bidrag til performance på sektorniveau fra
overvægtene Stabilt Forbrug og Healthcare samt
undervægten i Cyklisk Forbrug. I Stabilt Forbrug kom de
største negative bidrag fra Unilever og Reckitt Benckiser.
Unilevers regnskab kom ind lidt under forventningerne,
men der var bl.a. fokus på at selskabets salg var drevet af
prisudviklingen og en lav 0,8% udvikling i de
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underliggende volumener. Markedet er desuden bekymret
for at den beskedne vækstfremgang bl.a. skyldes
selskabets omkostnings fokus de seneste par år, der også
har ramt marketing budgettet. Reckitt Benckieser
offentliggjorde at deres CEO gennem 8 år går på pension
ved årets udgang uden at annoncere en afløser, hvilket
markedet tolkede negativt. Det negative bidrag fra
Healthcare var mere drevet af porteføljeovervægten end
af deciderede selskabsnyheder, og sektoren leverede
trods alt et positivt afkast på 3,5%.
På selskabsniveau kom de mest positive bidrag fra Cap
Gemini og Hugo Boss, baseret på gode selskabsnyheder i
Hugo Boss og annoncering om aktietilbagekøb i Cap
Gemini, begge selskaber var udsat for kursfald i
december måned. Hugo Boss kom med gode salgstal, der
viste en acceleration i salget i årets sidste kvartal i flere af
kernemarkederne som Kina, Frankrig og UK. Vodafone
bidrog negativt til porteføljens performance efter
selskabets regnskab førte til kursfald, da markedet blev
skuffet på vækstområdet og selvom der kun var tale om
en lille afvigelse i forhold til forventningerne korrigerede
aktien med 5% på dagen.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav et afkast på 5,0% i
januar, hvilket var 2,8%-point lavere end markedet.
Afdelingen fokuserer på stabile aktier og konstrueres ud
fra et ønske om en lavere risiko og en mere stabil
kursudvikling end markedet. Afdelingen har derfor en
naturlig overvægt af mere stabile og ikke-cykliske aktier,
og afdelingen vil derfor typisk klare sig dårligere end
markedet, når det går godt i økonomien, mens den
omvendt vil klare sig bedre, når der er modvind i
økonomien og på markederne. I Januar steg amerikanske
aktier med omkring 9% i lokal valuta, på trods af at den
igangværende regnskabssæson for fjerde kvartal har
bekræftet et billede af svag vækst, større usikkerhed og
nedjusteringer
i
indtjeningsforventningerne.
Kursstigningerne og afdelingens lavere afkast end
markedet i år skal derfor primært ses i lyset af de bratte
kursfald i december, som førte til oversolgte markeder.
Der er fortsat en blandet stemning i markedet, og der er
udbredt usikkerhed om hvilken retning økonomien og
markederne vil bevæge sig resten af året.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Abbvie (Sundhed, ikke i
porteføljen), VF Corp (Forbrug) og IBM (IT), mens Verizon
(Kommunikation), Medtronic (Sundhed) og Church &
Dwight (Forbrug) 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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