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Markedskommentar
2018 sluttede negativt
2018 blev et svært år for de globale aktiemarkeder, som
efter yderligere fald i december endte året med kursfald
på alle de store børser. De største kursfald for året skete i
Asien og Europa, mens enkelte Emerging Market
økonomier, som Brasilien og Indien, oplevede stigende
afkast. I USA blev et lille plus vendt til minus i december,
hvor bl.a. S&P 500 indekset faldt med 9,2%, hvilket blev
største fald i en december-måned siden 1931. Ved
indgangen til 2019 tyder vækstindikatorer på, at den
globale vækst er gradvist aftagende, men fortsat vil
forblive over det potentielle niveau i flere økonomier,
herunder den amerikanske, og dermed bidrage til
stigende kapacitetspres. Flere centralbanker strammede i
december pengepolitikken, men bekymring blandt
investorer for aftagende vækst, handelskonflikt, Brexit og
faldende oliepriser førte til faldende renter. De kommende
måneder ventes at skabe mere klarhed om, hvorvidt
vinden blæser i retning af centralbankernes mere
konstruktive syn på verden, eller om risikofaktorerne
materialiserer sig og bekræfter markedets frygt.

Fed hæver renten, men slår autopiloten fra
I USA hævede den amerikanske centralbank, Fed, renten
til 2,50%, men neddroslede samtidig forventningerne til
vækst og inflation i 2019 en smule. Fed venter at kunne
hæve renten to gange i 2019, hvilket er én renteforhøjelse
mindre end ved forrige prognose. Feds chef Jerome
Powell gav et klart signal om, at kommende nøgletal kan
blive afgørende for om Fed holder sig til den udlagte sti.
Det tyder samtidig på, at autopiloten med kvartalsvise
renteforhøjelser er slået fra. Powell nedtonede dog også
de bekymrende signaler fra markedet og anså risiciene til
prognosen som værende balancerede, hvilket førte til
aktiekurs- og rentefald og bekymring om, hvorvidt Fed vil
stramme pengepolitikken unødvendigt meget. Renten på
10-årige amerikanske statsobligationer er faldet 60
basispunkter siden oktober til 2,65%. Det er det laveste
niveau siden januar 2018.

ECB stopper opkøbsprogrammet
Den Europæiske Centralbank, ECB, besluttede ved
mødet i december at fastholde renterne på de nuværende
lave niveauer, mens opkøbsprogrammet af obligationer
blev stoppet ved årets udgang. Draghi understregede, at
renten tidligst ventes at blive hævet efter sommeren 2019,
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og at man vil fortsætte med at geninvestere obligationer,
som udløber, endnu længere tid. Den forsigtige
opstramning i ECB’s pengepolitik var ventet i markedet.
Det er dog stadig usikkert, om væksten i Eurozonen er
tilstrækkelig robust til at skabe det kapacitetspres, som er
nødvendigt for, at ECB kan hæve renten i 2019. Her er
det bekymrende, at vækstindikatorer fra virksomhederne
fortsat falder og dermed signalerer aftagende
vækstmomentum.
Brexit er en væsentlig bekymring i Europa. Her er fokus
rettet mod midt-januar, hvor det britiske parlament ventes
at stemme om den aftale som Theresa May har forhandlet
med EU. Det er stadig højst usikkert, hvad udfaldet bliver
og ikke mindst, hvad der vil ske, hvis aftalen bliver
nedstemt. En eventuelt hård Brexit kan få betydelige
negative konsekvenser for de integrerede europæiske
produktionskæder både i Storbritannien og resten af EU
og der burde derfor kunne findes politisk vilje til en bedre
løsning.
I Sverige hævede Riksbanken renten til -0,25% fra de
minus 0,50%, som den har ligget på siden starten af
2016.
Italien er kommet til enighed med EU-kommissionen om
budgettet. Det har givet lidt ro til italienske
statsobligationer og ført til rentefald på omkring 80
basispunkter.

Kina svækkes
Kinesiske vækstindikatorer er aftaget i december og
tegner et billede af svag vækst, hvilket i Kina betyder
vækst omkring 6-6½%. Til sammenligning voksede Kinas
BNP med 6,9% i 2017. Det er specielt industrien, som
viser svaghed, mens servicesektoren holder et robust
niveau. Myndighederne har lempet finanspolitikken det
seneste kvartal, men resultaterne har indtil videre været
beskedne. I december udtrykte myndighederne vilje til at
øge tiltagene. Det bestyrker troen på, at væksten vil
stabilisere sig i løbet af 2019.
Handelskonflikten med USA er stadig en af de største
risikofaktorer for det kommende år. Både præsident
Trump og Xi har udtrykt optimisme med hensyn til
forhandlingerne, men mange og store knaster mangler
endnu at blive adresseret. Imens der forhandles er truslen
om højere toldsatser blevet udskudt, indtil videre frem til
starten af marts.
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Olieprisen tager et kraftigt dyk
Siden starten af oktober er olieprisen faldet knap 40% til
niveauer sidst set i 2017. Stort udbud og OPEC’s svære
proces med at komme til enighed om en
produktionsbegrænsning har bidraget til prisfaldet, men
der er også bekymring for, at aftagende vækstmomentum
vil dæmpe efterspørgslen. Oliesektoren udgør en
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væsentlig andel på aktie- og kreditmarkederne, og har
bidraget til den negative prisudvikling her. Samtidig
reduceres inflationspresset, hvilket er med at presse
renterne længere ned. De positive effekter fra lavere
forbrugerpriser fx på benzin ventes dog først at
materialisere sig i nøgletallene i løbet af året.
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Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
December

2018

2017

2016

2015

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

-0,8%

-1,5%

0,7%

-

-

-0,8%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

-2,1%

-2,6%

3,7%

5,2%

7,1%

27,9%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

-3,3%

-4,0%

0,7%

-

-

-3,3%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

-4,5%

-4,3%

6,6%

5,4%

10,3%

55,3%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-6,1%

-5,2%

7,4%

4,9%

-0,9%

5,9%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,0%

0,4%

1,0%

1,4%

-

2,8%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-0,5%

-4,2%

5,9%

8,1%

7,8%

39,3%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

1,4%

-0,2%

-0,1%

-3,0%

-

-3,3%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

-9,4%

-5,7%

8,9%

5,4%

17,7%

90,1%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

-4,6%

-10,2%

14,5%

4,0%

36,4%

136,5%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-5,9%

-8,8%

8,8%

-0,6%

11,4%

42,5%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-5,1%

-15,2%

11,2%

3,0%

14,1%

9,9%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-8,3%

6,9%

3,0%

5,9%

-

16,6%

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

December

2018

Afdeling

-0,8%

-1,5%

Benchmark

-0,7%

-1,3%

0,0%

-0,2%

Merafkast, %-point

ved udgangen af 2018. Obligationer bidrog positivt til
afkastet, da renten på danske obligationer, efter
rentestigninger frem til februar, faldt støt frem til
slutningen af året.
Ejendomme blev tilkøbt i juni og bidrog positivt til
performance herefter.
Porteføljens afkast blev -1,5% mod -1,3% til benchmark i
2018.

Set med investeringsbriller blev 2018 et særdeles
vanskeligt og uroligt år. De mange rutsjeture på de
finansielle markeder begyndte allerede fra årets start og
fortsatte helt frem til udgangen af året. Resultatet blev et
år, hvor alle ledende aktieindeks faldt, hvor
kreditobligationer gav negative afkast og hvor stats- og
realkreditobligationer oplevede marginalt positive afkast.
2018 startede ud med et synkront opsving i de store
regioner, hvilket fik aktier til at stige fra årets start.
Optimismen i aktiemarkedet sluttede dog brat i februar
som følge af tegn på stigende inflation og dermed
stigende renter, og volatiliteten i aktiemarkedet steg
markant og tog risikofyldte aktiver med sig i et markant
fald. Der var fortsat stor tro på, at væksten ville fortsætte,
men markedet blev ramt af en strøm af negative nyheder,
herunder starten på handelskrigen mellem USA og
Kina/resten af verden. Vi gik ind i 2018 med en overvægt
af aktier, som vi fastholdt gennem 2. og 3. kvartal. I 2.
kvartal steg aktierne, og inkl. styrkelsen af USD var
afkastet på aktier tilbage i positivt leje. I 3. kvartal
knækkede europæiske- og emerging markets aktier
sammen og performance i aktieporteføljen faldt, da
amerikanske aktier og USD var den klare vinder.
Porteføljen var indtil 3. kvartal overvægtet i europæiskeog emerging markets aktier, mod en undervægt i
amerikanske aktier. I 3. kvartal blev porteføljen omlagt
med en større position i amerikanske aktier, mod
reduktion i europæiske aktier og emerging market aktier
og tillige med et mere defensivt tilt. Europa var hårdt ramt
af både italiensk gældskrise, tyrkisk uro og forestående
Brexit uden yderligere afklaring. Porteføljens performance
i forhold til benchmark bundede sidst i 3. kvartal. I løbet af
4. kvartal ændrede vi igen fokus og undervægtede
amerikanske aktier, mod en overvægt af emerging
markets aktier og samtidig undervægtede vi aktier i
porteføljen, så porteføljen var positioneret mod yderligere
markedsuro. Performance var positiv i 4. kvartal.
Kreditobligationer endte ligesom aktier året med negative
afkast, da de blev ramt af faldende oliepris og information
om, at ECB ville stoppe deres obligationsopkøbsprogram
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Investeringsstrategi
I december blev risikofyldte aktiver udfordret på alle
fronter, og både aktier og kreditobligationer faldt markant
tilbage. Porteføljen var godt positioneret til dette med tilt til
defensive aktier og en undervægt i både aktier og
kreditobligationer.
I december mindskede vi vores allokering til aktier til en
lille undervægt på 1% i den samlede portefølje. Givet at vi
er sencyklisk og langt henne i opsvinget, mener vi, at
risikoen i porteføljen skal holdes nede, med mindre vi ser
opjusteringer
på
nøgletalsfronten
igen.
Aktier,
kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet,
mod en overvægt i ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Samlet set så vi faldende aktiekurser på tværs af alle
regioner i 2018, med emerging markets (-10,1%) og
Europa (-10,5%) som de største tabere. USD-styrkelsen
betød, at amerikanske aktier kom bedst gennem året
(0,8%). December var årets værste måned, hvor globale
aktier faldt -8,5%.
Aktieporteføljen gav et afkast på -8,3% i december, hvilket
er 0,2% bedre end benchmark. Amerikanske aktier gav 9,9% i december, Europa faldt -5,5%, danske aktier faldt 3,7% og Emerging Market aktier faldt -3,6% målt på
benchmarkniveau.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
For 2018 gav porteføljen -7,8% mod benchmark -3,9%.
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PFA Invest Balance A
Obligationer

Performance

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% i december, mens udenlandske statsobligationer gav
1,4%. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,6%, mens udenlandske statsobligationer har givet 0,2%. Stats- og realkreditobligationer er undervægtet med
ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,3% i december, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for tredje måned i træk. Kreditobligationer har
haft meget svære kår i december - som i hele 2018. For
2018 er afkastet -2,9%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 3,9%.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 3,5%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

9,2%

10,0%

-0,8%

Kreditobligationer

26,1%

30,0%

-3,9%

Obligationer

54,7%

60,0%

-5,3%

Ejendomme

7,4%

0,0%

7,4%

Kontant

2,6%

0,0%

2,6%
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December

2018

Afdeling

-2,1%

-2,6%

Benchmark

-2,0%

-2,2%

Merafkast, %-point

-0,1%

-0,4%

Set med investeringsbriller blev 2018 et særdeles
vanskeligt og uroligt år. De mange rutsjeture på de
finansielle markeder begyndte allerede fra årets start og
fortsatte helt frem til udgangen af året. Resultatet blev et
år, hvor alle ledende aktieindeks faldt, hvor
kreditobligationer gav negative afkast og hvor stats- og
realkreditobligationer oplevede marginalt positive afkast.
2018 startede ud med et synkront opsving i de store
regioner, hvilket fik aktier til at stige fra årets start.
Optimismen i aktiemarkedet sluttede dog brat i februar
som følge af tegn på stigende inflation og dermed
stigende renter, og volatiliteten i aktiemarkedet steg
markant og tog risikofyldte aktiver med sig i et markant
fald. Der var fortsat stor tro på, at væksten ville fortsætte,
men markedet blev ramt af en strøm af negative nyheder,
herunder starten på handelskrigen mellem USA og
Kina/resten af verden. Vi gik ind i 2018 med en overvægt
af aktier, som vi fastholdt gennem 2. og 3. kvartal. I 2.
kvartal steg aktierne, og inkl. styrkelsen af USD var
afkastet på aktier tilbage i positivt leje. I 3. kvartal
knækkede europæiske- og emerging markets aktier
sammen og performance i aktieporteføljen faldt, da
amerikanske aktier og USD var den klare vinder.
Porteføljen var indtil 3. kvartal overvægtet i europæiskeog emerging markets aktier, mod en undervægt i
amerikanske aktier. I 3. kvartal blev porteføljen omlagt
med en større position i amerikanske aktier, mod
reduktion i europæiske aktier og emerging market aktier
og tillige med et mere defensivt tilt. Europa var hårdt ramt
af både italiensk gældskrise, tyrkisk uro og forestående
Brexit,
uden
yderligere
afklaring.
Porteføljens
performance i forhold til benchmark bundede sidst i 3.
kvartal. I løbet af 4. kvartal ændrede vi igen fokus og
undervægtede amerikanske aktier, mod en overvægt af
emerging markets aktier og samtidig undervægtede vi
aktier i porteføljen, så porteføljen var positioneret mod
yderligere markedsuro. Performance var positiv i 4.
kvartal. Kreditobligationer endte ligesom aktier året med
negative afkast, da de blev ramt af faldende oliepris og
information
om,
at
ECB
ville
stoppe
deres
obligationsopkøbsprogram ved udgangen af 2018.
Obligationer bidrog positivt til afkastet, da renten på
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danske obligationer, efter rentestigninger frem til februar,
faldt støt frem til slutningen af året.
Ejendomme blev tilkøbt i juni og bidrog positivt til
performance herefter.
Porteføljens afkast blev -2,6% mod -2,2% til benchmark i
2018.

Investeringsstrategi
I december blev risikofyldte aktiver udfordret på alle
fronter, og både aktier og kreditobligationer faldt markant
tilbage. Porteføljen var godt positioneret til dette med tilt til
defensive aktier og en undervægt i både aktier og
kreditobligationer.
I december mindskede vi vores allokering til aktier til en
undervægt på 2,5% i den samlede portefølje. Givet at vi
er sencyklisk og langt henne i opsvinget, mener vi, at
risikoen i porteføljen skal holdes nede, med mindre vi ser
opjusteringer
på
nøgletalsfronten
igen.
Aktier,
kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet,
mod en overvægt i ejendomme.

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% i december, mens udenlandske statsobligationer gav
1,4%. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,5%, mens udenlandske statsobligationer har givet 0,2%. Stats- og realkreditobligationer er undervægtet med
ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i december, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for tredje måned i træk. Kreditobligationer har
haft meget svære kår i december - som i hele 2018. For
2018 er afkastet -2,5%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 2,8%.

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.
Samlet set så vi faldende aktiekurser på tværs af alle
regioner i 2018, med emerging markets (-10,1%) og
Europa (-10,5%) som de største tabere. USD-styrkelsen
betød, at amerikanske aktier kom bedst gennem året
(0,8%). December var årets værste måned, hvor globale
aktier faldt -8,5%.
Aktieporteføljen gav et afkast på -8,3% i december, hvilket
er 0,2% bedre end benchmark. Amerikanske aktier gav 9,9% i december, Europa faldt -5,5%, danske aktier faldt 3,7% og Emerging Market aktier faldt -3,6% målt på
benchmarkniveau.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 3,5%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

22,5%

25,0%

-2,5%

Kreditobligationer

32,2%

35,0%

-2,8%

Obligationer

34,7%

40,0%

-5,3%

Ejendomme

8,0%

0,0%

8,0%

Kontant

2,7%

0,0%

2,7%

PFA Invest Balance B
For 2018 gav porteføljen -7,6% mod benchmark -3,9%.
Performance

December

2018

Obligationer

Afdeling

-4,5%

-4,3%

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer

Benchmark

-4,6%

-2,8%

0,1%

-1,5%
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Merafkast, %-point
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Set med investeringsbriller blev 2018 et særdeles
vanskeligt og uroligt år. De mange rutsjeture på de
finansielle markeder begyndte allerede fra årets start og
fortsatte helt frem til udgangen af året. Resultatet blev et
år, hvor alle ledende aktieindeks faldt, hvor
kreditobligationer gav negative afkast og hvor stats- og
realkreditobligationer oplevede marginalt positive afkast.
2018 startede ud med et synkront opsving i de store
regioner, hvilket fik aktier til at stige fra årets start.
Optimismen i aktiemarkedet sluttede dog brat i februar
som følge af tegn på stigende inflation og dermed
stigende renter, og volatiliteten i aktiemarkedet steg
markant og tog risikofyldte aktiver med sig i et markant
fald. Der var fortsat stor tro på, at væksten ville fortsætte,
men markedet blev ramt af en strøm af negative nyheder,
herunder starten på handelskrigen mellem USA og
Kina/resten af verden. Vi gik ind i 2018 med en overvægt
af aktier, som vi fastholdt gennem 2. og 3. kvartal. I 2.
kvartal steg aktierne, og inkl. styrkelsen af USD var
afkastet på aktier tilbage i positivt leje. I 3. kvartal
knækkede europæiske- og emerging markets aktier
sammen og performance i aktieporteføljen faldt, da
amerikanske aktier og USD var den klare vinder.
Porteføljen var indtil 3. kvartal overvægtet i europæiskeog emerging markets aktier, mod en undervægt i
amerikanske aktier. I 3. kvartal blev porteføljen omlagt
med en større position i amerikanske aktier, mod
reduktion i europæiske aktier og emerging market aktier
og tillige med et mere defensivt tilt. Europa var hårdt ramt
af både italiensk gældskrise, tyrkisk uro og forestående
Brexit uden yderligere afklaring. Porteføljens performance
i forhold til benchmark bundede sidst i 3. kvartal. I løbet af
4. kvartal ændrede vi igen fokus og undervægtede
amerikanske aktier, mod en overvægt af emerging
markets aktier og samtidig undervægtede vi aktier i
porteføljen, så porteføljen var positioneret mod yderligere
markedsuro. Performance var positiv i 4. kvartal.
Kreditobligationer endte ligesom aktier året med negative
afkast, da de blev ramt af faldende oliepris og information
om, at ECB villestoppe deres obligationsopkøbsprogram
ved udgangen af 2018. Obligationer bidrog positivt til
afkastet, da renten på danske obligationer, efter
rentestigninger frem til februar, faldt støt frem til
slutningen af året.
Ejendomme blev tilkøbt i juni og bidrog positivt til
performance herefter.
Porteføljens afkast blev -4,3% mod -2,8% til benchmark i
2018.
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Investeringsstrategi
I december blev risikofyldte aktiver udfordret på alle
fronter, og både aktier og kreditobligationer faldt markant
tilbage. Porteføljen var godt positioneret til dette med tilt til
defensive aktier og en undervægt i både aktier og
kreditobligationer.
I december mindskede vi vores allokering til aktier til en
undervægt på 5% i den samlede portefølje. Givet at vi er
sencyklisk og langt henne i opsvinget, mener vi, at
risikoen i porteføljen skal holdes nede, med mindre vi ser
opjusteringer
på
nøgletalsfronten
igen.
Aktier,
kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet,
mod en overvægt i ejendomme.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Samlet set så vi faldende aktiekurser på tværs af alle
regioner i 2018, med emerging markets (-10,1%) og
Europa (-10,5%) som de største tabere. USD-styrkelsen
betød, at amerikanske aktier kom bedst gennem året
(0,8%). December var årets værste måned, hvor globale
aktier faldt -8,5%.
Aktieporteføljen gav et afkast på -8,5% i december, hvilket
svarer til benchmark. Amerikanske aktier gav -9,9% i
december, Europa faldt -5,5%, danske aktier faldt -3,7%
og Emerging Market aktier faldt -3,6% målt på
benchmarkniveau.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
For 2018 gav porteføljen -7,1% mod benchmark -3,9%.

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
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kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0% i december, mens udenlandske statsobligationer gav
1,4%. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,4%, mens udenlandske statsobligationer har givet 0,2%. Stats- og realkreditobligationer er undervægtet med
ca. 2%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,5% i december, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for tredje måned i træk. Kreditobligationer har
haft meget svære kår i december - som i hele 2018. For
2018 er afkastet -4%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer.
Kreditobligationer er undervægtet med 2,2%.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 3,5%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

50,2%

55,0%

-4,8%

Kreditobligationer

17,8%

20,0%

-2,2%

Obligationer

22,9%

25,0%

-2,1%

Ejendomme

7,7%

0,0%

7,7%

Kontant

1,5%

0,0%

1,5%

PFA Invest Balance C
Performance

December

2018

Afdeling

-6,1%

-5,2%

Benchmark

-6,4%

-3,2%

0,3%

-2,0%

Merafkast, %-point

Ejendomme blev tilkøbt i juni, og bidrog positivt til
performance herefter.
Porteføljens afkast blev -5,2% mod -3,2% til benchmark i
2018.

Investeringsstrategi

Set med investeringsbriller blev 2018 et særdeles
vanskeligt og uroligt år. De mange rutsjeture på de
finansielle markeder begyndte allerede fra årets start og
fortsatte helt frem til udgangen af året. Resultatet blev et
år, hvor alle ledende aktieindeks faldt, hvor
kreditobligationer gav negative afkast og hvor stats- og
realkreditobligationer oplevede marginalt positive afkast.
SIDE 9 | PFA INVEST |

2018 startede ud med et synkront opsving i de store
regioner, hvilket fik aktier til at stige fra årets start.
Optimismen i aktiemarkedet sluttede dog brat i februar
som følge af tegn på stigende inflation og dermed
stigende renter, og volatiliteten i aktiemarkedet steg
markant og tog risikofyldte aktiver med sig i et markant
fald. Der var fortsat stor tro på, at væksten ville fortsætte,
men markedet blev ramt af en strøm af negative nyheder,
herunder starten på handelskrigen mellem USA og
Kina/resten af verden. Vi gik ind i 2018 med en overvægt
af aktier, som vi fastholdt gennem 2. og 3. kvartal. I 2.
kvartal steg aktierne, og inkl. styrkelsen af USD var
afkastet på aktier tilbage i positivt leje. I 3. kvartal
knækkede europæiske- og emerging markets aktier
sammen og performance i aktieporteføljen faldt, da
amerikanske aktier og USD var den klare vinder.
Porteføljen var indtil 3. kvartal overvægtet i europæiskeog emerging markets aktier, mod en undervægt i
amerikanske aktier. I 3. kvartal blev porteføljen omlagt
med en større position i amerikanske aktier, mod
reduktion i europæiske aktier og emerging market aktier
og tillige med et mere defensivt tilt. Europa var hårdt ramt
af både italiensk gældskrise, tyrkisk uro og forestående
Brexit uden yderligere afklaring. Porteføljens performance
i forhold til benchmark bundede sidst i 3. kvartal. I løbet af
4. kvartal ændrede vi igen fokus og undervægtede
amerikanske aktier, mod en overvægt af emerging
markets aktier og samtidig undervægtede vi aktier i
porteføljen, så porteføljen var positioneret mod yderligere
markedsuro. Performance var positiv i 4. kvartal.
Kreditobligationer endte ligesom aktier året med negative
afkast, da de blev ramt af faldende oliepris og information
om, at ECB ville stoppe deres obligationsopkøbsprogram
ved udgangen af 2018. Obligationer bidrog positivt til
afkastet, da renten på danske obligationer, efter
rentestigninger frem til februar, faldt støt frem til
slutningen af året.

I december blev risikofyldte aktiver udfordret på alle
fronter, og både aktier og kreditobligationer faldt markant
tilbage. Porteføljen var godt positioneret til dette med tilt til
defensive aktier og en undervægt i både aktier og
kreditobligationer.
I december mindskede vi vores allokering til aktier til en
undervægt på 5% i den samlede portefølje. Givet at vi er
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sencyklisk og langt henne i opsvinget, mener vi, at
risikoen i porteføljen skal holdes nede, med mindre vi ser
opjusteringer
på
nøgletalsfronten
igen.
Aktier,
kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet,
mod en overvægt i ejendomme.

spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for tredje måned i træk. Kreditobligationer har
haft meget svære kår i december - som i hele 2018. For
2018 er afkastet -3,9%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 2,4%.

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.
Samlet set så vi faldende aktiekurser på tværs af alle
regioner i 2018, med emerging markets (-10,1%) og
Europa (-10,5%) som de største tabere. USD-styrkelsen
betød, at amerikanske aktier kom bedst gennem året
(0,8%). December var årets værste måned, hvor globale
aktier faldt -8,5%.
Aktieporteføljen gav et afkast på -8,4% i december, hvilket
svarer til benchmark. Amerikanske aktier gav -9,9% i
december, Europa faldt -5,5%, danske aktier faldt -3,7%
og Emerging Market aktier faldt -3,6% målt på
benchmarkniveau.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 3,5%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

69,8%

75,0%

-5,2%

Kreditobligationer

7,6%

10,0%

-2,4%

Obligationer

12,3%

15,0%

2,7%

Ejendomme

8,3%

0,0%

8,3%

Kontant

2,0%

0,0%

2,0%

For 2018 gav porteføljen -6,8% mod benchmark -3,9%.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Obligationer

Performance

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.

Afdeling

Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0% i december, mens udenlandske statsobligationer gav
1,4%. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,3%, mens udenlandske statsobligationer har givet 0,2%. Stats- og realkreditobligationer er undervægtet med
ca. 2,5%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i december, da
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Benchmark

Merafkast, %-point

December

2018

-3,3%

-4,0%

-3,3%

-2,5%

0,0%

-1,6%

Set med investeringsbriller blev 2018 et særdeles
vanskeligt og uroligt år. De mange rutsjeture på de
finansielle markeder begyndte allerede fra årets start og
fortsatte helt frem til udgangen af året. Resultatet blev et
år, hvor alle ledende aktieindeks faldt, hvor
kreditobligationer gav negative afkast og hvor stats- og
realkreditobligationer oplevede marginalt positive afkast.
2018 startede ud med et synkront opsving i de store
regioner, hvilket fik aktier til at stige fra årets start.
Optimismen i aktiemarkedet sluttede dog brat i februar
som følge af tegn på stigende inflation og dermed
stigende renter, og volatiliteten i aktiemarkedet steg
markant og tog risikofyldte aktiver med sig i et markant
fald. Der var fortsat stor tro på, at væksten ville fortsætte,
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men markedet blev ramt af en strøm af negative nyheder,
herunder starten på handelskrigen mellem USA og
Kina/resten af verden. Vi gik ind i 2018 med en overvægt
af aktier, som vi fastholdt gennem 2. og 3. kvartal. I 2.
kvartal steg aktierne, og inkl. styrkelsen af USD var
afkastet på aktier tilbage i positivt leje. I 3. kvartal
knækkede europæiske- og emerging markets aktier
sammen og performance i aktieporteføljen faldt, da
amerikanske aktier og USD var den klare vinder.
Porteføljen var indtil 3. kvartal overvægtet i europæiske
og emerging markets aktier, mod en undervægt i
amerikanske aktier. I 3. kvartal blev porteføljen omlagt
med en større position i amerikanske aktier, mod
reduktion i europæiske aktier og emerging market aktier
og tillige med et mere defensivt tilt. Europa var hårdt ramt
af både italiensk gældskrise, tyrkisk uro og forestående
Brexit uden yderligere afklaring. Porteføljens performance
i forhold til benchmark bundede sidst i 3. kvartal. I løbet af
4. kvartal ændrede vi igen fokus og undervægtede
amerikanske aktier, mod en overvægt af emerging
markets aktier og samtidig undervægtede vi aktier i
porteføljen, så porteføljen var positioneret mod yderligere
markedsuro. Performance var positiv i 4. kvartal.
Kreditobligationer endte ligesom aktier året med negative
afkast, da de blev ramt af faldende oliepris og information
om, at ECB ville stoppe deres obligationsopkøbsprogram
ved udgangen af 2018. Obligationer bidrog positivt til
afkastet, da renten på danske obligationer, efter
rentestigninger frem til februar, faldt støt frem til
slutningen af året.
Ejendomme blev tilkøbt i juni og bidrog positivt til
performance herefter.
Porteføljens afkast blev -4,0% mod -2,5% til benchmark i
2018.

Investeringsstrategi
I december blev risikofyldte aktiver udfordret på alle
fronter, og både aktier og kreditobligationer faldt markant
tilbage. Porteføljen var godt positioneret til dette med tilt til
defensive aktier og en undervægt i både aktier og
kreditobligationer.
I december mindskede vi vores allokering til aktier til en
undervægt på 4,5% i den samlede portefølje. Givet at vi
er sencyklisk og langt henne i opsvinget, mener vi, at
risikoen i porteføljen skal holdes nede, med mindre vi ser
opjusteringer
på
nøgletalsfronten
igen.
Aktier,
kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet,
mod en overvægt i ejendomme.

Aktier
Samlet set så vi faldende aktiekurser på tværs af alle
regioner i 2018, med emerging markets (-10,1%) og
Europa (-10,5%) som de største tabere. USD-styrkelsen
betød, at amerikanske aktier kom bedst gennem året
(0,8%). December var årets værste måned, hvor globale
aktier faldt -8,5%.
Aktieporteføljen gav et afkast på -8,7% i december, hvilket
er 0,2% mindre end benchmark. Amerikanske aktier gav 9,9% i december, Europa faldt -5,5%, danske aktier faldt 3,7% og Emerging Market aktier faldt -3,6% målt på
benchmarkniveau.
Emerging Market aktier er fortsat overvægtet på
bekostning af japanske aktier, mens USA og Europa
ligger omkring neutral. Danske aktier er overvægtet.
For 2018 gav porteføljen -8,1% mod benchmark -3,9%.

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% i december, mens udenlandske statsobligationer gav
1,4%. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,4%, mens udenlandske statsobligationer har givet 0,2%. Stats- og realkreditobligationer er undervægtet med
ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,4% i december, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant for tredje måned i træk. Kreditobligationer har
haft meget svære kår i december - som i hele 2018. For
2018 er afkastet -3,4%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 2,5%.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en

SIDE 11 | PFA INVEST |

NYHEDSBREV | NR. 1 – JANUAR 2019

underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 3,5%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

35,4%

40,0%

-4,6%

Kreditobligationer

25,0%

27,5%

-2,5%

Obligationer

29%

32,5%

-3,5%

Ejendomme

8,6%

0,0%

8,6%

Kontant

2,0%

0,0%

2,0%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,0% i december, hvilket var
på niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
0,4% efter omkostninger, mod et benchmarkafkast på
0,8%.
De markedsmæssige risikofaktorer er fortsat de samme
som længe har drevet markederne. Her tænkes
selvfølgelig på den politiske situation i Italien, US/Kina
handelskrig samt Brexit. December var også måneden
hvor US FED vendte og blev en smule mere lempelig i
retorikken, hvilket fik renterne til at fortsætte nedad.
Generelt faldt danske og europæiske renter med over 5bp
og dermed lignede december meget november måned.
Kreditspændet
på
danske
konverterbare
realkreditobligationer bevægede sig ud med en ca. 5bp
mens
kreditspændet
på
de
kortere
rentetilpasningsobligationer
holdt
sig
nogenlunde
uforandret. Rentevolatiliteten bevægede sig en smule ud
men endte 2018 på et lavere niveau end ved årets start.
Faldende volatilitet har således fortsat haft en gavnlig
effekt på afkastet på konverterbare realkreditobligationer.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdeling har i 2018 efter omkostninger givet et afkast på
-0,2% mod et benchmarkafkast på -0,6%. Med årets fire
renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, Fed,
har amerikanske renter over året været stigende. Særligt
er de korte renter steget markant, hvilket har medført, at
rentekurven er blevet betydeligt fladere. Afdelingen har
ligget hensigtsmæssigt positioneret med en undervægt til
renterisiko i USA, særligt i den korte ende af rentekurven,
hvilket har bidraget positivt til afkast.
Siden det italienske valg i marts er Italien løbet med
størstedelen af opmærksomheden i det europæiske
marked, og udviklingen i Italien har således været en
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meget signifikant drivkraft for performance i europæiske
statsobligationer.
De
populistiske
partier,
Femstjernebevægelsen og Lega Nord, fik et overraskende
godt valg med en samlet stemmeandel på lige over 50%.
De to partier udgjorde efter valget dog ikke nogen oplagt
koalition, hvorfor det var meget usikkert, hvordan den
endelige regering ville se ud. På trods af øget usikkerhed
overraskede italienske statsobligationer de fleste efter
valget i marts ved at fortsætte spændindsnævringen til
tyske renter. I årets første fire måneder var det således
generelt temaet, at risikofyldte lande oplevede
spændindsnævring og derved outperformede mere
kreditværdige lande som Tyskland.
I slutningen af maj lykkedes det de to populistiske partier
at nå til enighed om en regeringsdannelse. De to partier
har historisk ført meget kritisk retorik mod EU og euroen,
hvorfor det fremtidige forhold til EU pludseligt virkede
usikkert. Det blev senere klart, at den nye regering søgte
at gennemføre en meget ekspansiv finanslov, hvilket
ydermere fik investorer til at tvivle på bæredygtigheden af
Italiens store gældsbyrde på 133% af BNP. Den
foreslåede finanslov ville resultere i større offentlige
udgifter, et større finansieringsbehov og et markant større
behov for at accelerere økonomisk vækst i Italien.
Markedet har siden maj kvitteret med at sende den
italienske 10-årige rente op med cirka 1 procentpoint fra
1,8% til omtrent 2,7%. Afdelingen lå i årets begyndelse
hensigtsmæssigt positioneret med en overvægt til
risikofyldte obligationer i Sydeuropa mod en undervægt i
Frankrig og Tyskland. Afdelingen fik i løbet af foråret
tidsnok reduceret denne overvægt til Sydeuropa og lå
igen
hensigtsmæssigt
undervægtet,
da
Italien
efterfølgende tabte kraftigt. Denne taktiske positionering i
Sydeuropa har bidraget positivt til merafkastet.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,5% i december, hvilket var
0,5%-point efter benchmark.
For 2018 blev afkastet -4,2%, hvilket dog er 0,9%-point
bedre end benchmarkafkastet på -5,1%. I lyset af et
meget volatilt marked er det robuste merafkast meget
tilfredsstillende. Afdelingen har således genereret et solidt
merafkast i 6 af de 7 år som fonden har eksisteret.
Igennem efteråret har Investment Grade obligationer
været toneangivende i kreditmarkedet og har oplevet en
betydelig forhøjelse af kreditpræmien. December var
ingen undtagelse, hvor markedet fulgte stemningen i
aktiemarkedet. I november og december reagerede High
Yield Markedet ligeledes på stigningerne i præmierne.
Investment Grade er det toneangivende marked i kredit
grundet at konkurser er yderst sjældne, hvorfor
kreditpræmien i højere grad er udtryk for den generelle
risikovillighed og stemning blandt investorerne. Såfremt
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Investment Grade tilbyder en høj kreditpræmie med
relativt lav kreditrisiko, vil det være mindre attraktivt at
investere i de andre kreditklasser, der så ofte oplever en
stigning i deres kreditpræmier, hvilket efteråret især bød
på.
High Yield oplevede betydelig volatilitet henover
måneden. Dagsordnen blev sat af den værste december
for amerikanske aktier siden depressionen i 1930’erne, et
fald i olieprisen på næsten 11%, på trods af
produktionsbegrænsninger fra OPEC+, samt manglende
tegn på vilje til pengepolitiske lempelser hos den
amerikanske central bank. Kreditspændet blev øget med
103 basispoint og er nu 212 basispoint højere end
lavpunktet i oktober. Sektormæssigt klarede Energi sig
dårligst og Kapitalgoder klarede sig bedst, dog uden at
være i grønt. Obligationer med laveste kredit kvalitet
klarede sig dårligst, med et afkast tæt på -4%, imens højt
ratede obligationer klarede sig bedst, ikke mindst pga.
kraftigt faldende renter. Der blev i løbet af måneden ikke
udstedet en eneste nyudstedelse, hvilket aldrig tidligere er
sket, med undtagelse af november 2008 under
finanskrisen. Nettoudstedelsen for 2018 var hele 39%
under niveauet fra året før. Konkursraten for 2018
landede på 1,87% (1,08% ekskl. iHeart), hvilket er
historisk lavt.
Emerging Markets oplevede en betydelig stigning i
kreditpræmien i løbet af december, hvilket var drevet af
det generelle risikobillede. Aktivklassen har ved
indgangen til året derfor opnået en betydelig buffer og kan
modstå et frasalg til niveauerne fra februar 2016 som var
det svageste niveau siden finanskrisen. Betinget af det
generelle risikobillede er vi derfor konstruktive på 2019 da
aktivklassen tilbyder en betydelig merrente til den
langsigtede og tålmodige investor.

PFA Invest Danske Aktier
Porteføljens afkast blev i december -4,6% mod -3,7% for
benchmark. For 2018 blev porteføljens afkast -10,2% efter
omkostninger mod -7,5% for benchmark.
Pandora faldt 25% i december, initieret af en negativ
analytiker-rapport der forventer at 2019 bliver et svært år.
Overvægten i Pandora kostede 0,43% på det relative
afkast.
ISS kom med en ny strategiplan, hvor koncernen skal
slankes og simplificeres. Planen giver strategisk mening,
men tilbage står at estimaterne skal sænkes væsentligt
for de kommende år – det kostede 15% på kursen.
Porteføljens overvægt kostede 0,25% på det relative
afkast.
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Den øgede risiko for handelskrig ramte Maersk, hvorfor
porteføljens undervægt her gav et positivt bidrag til det
relative afkast på 0,32%.
Derudover var der et positivt bidrag fra Solar på 0,15%.
Aktien blev i slutningen af november købt til porteføljen
mens den var under massivt pres pga. den blev taget ud
af MSCI small-cap indekset. Aktien rettede sig pænt i
december pga. aftaget salgspres, to nye storaktionærer
og frasalg af et tabsgivende datterselskab.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav i december måned et afkast på -9,4%,
mod -8,5% for benchmark. For 2018 har afdelingen
oplevet et afkast på -5,7% mod et benchmark afkast på
-3,9%, hvilket giver et negativt merafkast på -1,8%
(inklusiv foreningens omkostninger).
Den negative udvikling i måneden kan til dels henføres til
handelskonflikt mellem USA & Kina, samt generelt
nedgang i bl.a. europæiske nøgletal, som afstedkom
signifikant uro på de finansielle markeder. Specielt de to
amerikanske sundheds aktier CVS Health og Centene
gav et negativt bidrag. En dommer i Texas satte
spørgsmålstegn ved, om Obamacare (Affordable Care
Act) var i strid med den amerikanske forfatning, endvidere
havde aktierne haft en meget gunstig kursudvikling i
månederne forinden.
Afdelingens overvægt i finanssektoren bidrog også
negativt. Flere amerikanske banker indikerede i løbet af
december, at handelsindtjeningen i fjerde kvartal bliver
svagere end året før, hvilket gav anledning til estimat
nedjusteringer.
Norwegian Cruise Line og UPS gav ligeledes et negativt
bidrag, hvilket til dels skyldes at konkurrenter i deres
respektive industrier kom med negative udmeldinger.
Derudover var afdelingens afkast negativt påvirket af
selskaber som Sabre, Ingersoll-Rand, og Mondelez, som
oplevede
større
kursfald
uden
væsentlige
selskabsspecifikke forklaringer.
Blandt de modvirkende positive faktorer oplevede
luksusselskaberne Kering og LVMH samt spiritus
selskabet Pernod-Ricard pæne kursstigninger og
modsvarede således noget af den generelle negative
udvikling.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på -5,1% i december, mens
benchmark gav et afkast på -5,5%. År til dato har
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afdelingen givet et afkast på -15,2% inkl. omkostninger,
mens benchmark gav et afkast på -10,4%.
December 2018 var den dårligste måned for
aktiemarkedet siden januar 2016. Dagen med det største
fald lå ligeledes i december og det giver et godt billede af
at december var en måned med meget store udsving.
Således steg det europæiske risikoindeks VSTOXX også
til det højeste niveau siden Brexit afstemningen i juni
2016.
I USA var afkastene endnu dårligere med et fald på 10%,
hvilket var det dårligste december-afkast siden 1930’erne.
December var en klassisk risk off måned, hvor
forsyningsselskaber var den eneste sektor i plus med
0,1%. Den dårligste sektor var finans med -7,0%.
En særdeles vigtig parameter for aktiemarkedet er det
såkaldte kreditspænd, dvs. hvad skal en virksomhed
betale i rente udover en statsrente. Dette spænd er steget
en del i 2018 og indikerer at investorer i
virksomhedsobligationer er blevet mere forsigtige. Hertil
kommer, at den amerikanske centralbank har hævet
renten og således trukket likviditet væk fra markedet,
hvilket har påvirket de finansielle markeder globalt. I
perioder med fremgang i økonomien er det normalt de
cykliske sektorer og små selskaber, der gør det godt. Det
var tilfældet i 2017, men var helt modsat i 2018. Små
selskaber står generelt svagere end store selskaber, når
likviditeten strammes og kreditspændene udvides. Modsat
med store selskaber der er mere kreditværdige i dårlige
tider. Det samme er tilfældet med value-selskaber, der
typisk er mere cykliske.
Value som investeringsstil havde et meget hårdt 2018.
Hvis vi ser på de billigste 25% af selskaberne i Morgan
Stanley Indekset MSCI Europe, så gav disse selskaber et
afkast på -16%, hvilket svarer til at de underperformede
det brede indeks med 6%, eller det samme som small cap
selskaber der også faldt med 16%. Stilmæssigt har de
bedste aktier været selskaber med høj kvalitet og stabil
indtjening, som kun er faldet 4%.
De største positive bidrag i porteføljen komme fra BAT
(tobak), Leroy Seafood (fødevarer), og Sanofi (pharma).
De negative bidrag er kommet fra Siltronic (IT), Danske
Bank (finans) og Covestro (materialer).
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PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I december gav afdelingen et afkast på -5,9%, mod et
afkast for benchmark på -5,5% målt ved afkastet på MSCI
Europa (DKK), og for hele året et afkast på -8,8%
sammenlignet med benchmarkafkast på -10,4%.
I porteføljen kom de største positive bidrag til performance
på sektorniveau fra Finans og Forsyningsselskaber.
Finans var drevet af en overvægt af forsikringsselskaber,
der generelt er langt mindre konjunkturfølsomme end
banker og det var især eksponeringen til Swiss Re,
Sampo og Danske Bank som bidrog positivt. I Swiss Re
forventes en forbedring af priserne på reassurance efter
et meget hårdt skadesår i 2017, som følge af mange
naturkatastrofer. Aktien har en attraktiv valuation og en
meget stærk solvensprocent, som bidrager til at selskabet
kan fastholde og føre en attraktiv dividende politik
fremadrettet. I Forsyningssektoren var det eksponeringen
til Iberdrola, der er et af europas bedste
forsyningsselskaber, og en af de førende selskaber
indenfor onshore vind- og sol-energi som bidrog positivt til
performance.
De største negative bidrag til porteføljens performance
kom fra Industri, Råvarer og IT. I Råvaresektoren kom det
største negative bidrag fra porteføljens position i det tyske
kemiselskab BASF, der kom med en nedjustering af
resultatforventningerne for 2018. Nedjusteringen var
baseret på en afmatning i priserne på selskabets
produkter, svaghed i bilsektoren hvor selskabet er
underleverandør samt et øget pres på selskabets
transportomkostninger. Desuden kostede det relativt at
porteføljen ikke havde eksponering til mineselskaber i
december måned isoleret set. Det negative bidrag i IT
kom fra Cap Gemini og Microsoft, hvor især Cap Gemini
så
en
negativ
kurskorrektion.
Der
var
ikke
selskabsspecifikke nyheder i december, men IT service
sektoren er konjunkturfølsom, så selvom der stadig er
vækst i markedet reagerer aktierne på frygten for en
makroøkonomisk opbremsning. Microsoft er ikke specielt
konjunkturfølsom, men aktien har givet et godt afkast i
2018, så det har været nærliggende at tage profit.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i december måned et
afkast på -8,3%, hvilket var 1,6%-point bedre end
benchmark. For året har afdelingen leveret et afkast målt i
danske kroner på 6,9% mod 0% for benchmark.
Afdelingens afkast år til dato er endvidere højere end
indeks med tilsvarende risikoprofil, som f.eks. MSCI USA
Minimum Volatility og MSCI US High Dividend.
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Afdelingens afkast målt i danske kroner skal ses i
sammenhæng med, at den amerikanske dollar i løbet af
2018 er blevet styrket med 5%.

at renten kan blive hævet igen set i lyset af vækst over
potentielt niveau og de begrænsede ledige ressourcer i
økonomien.

2018 var præget af stigende volatilitet og faldende
aktiekurser i flere regioner, mens amerikanske aktier dog
kun faldt meget marginalt målt i danske kroner. Renterne
steg i USA, hvilket førte til en styrkelse af den
amerikanske dollar og store forskelle i regionale afkast.
Udviklingen afspejler bl.a. en dekobling i den økonomiske
vækst i USA, Europa og Asien og en række politiske
begivenheder, som påvirkede de finansielle markeder
negativt i 2018. Herunder stigende spændinger i
handelskonflikten mellem USA og Kina, svære
forhandlinger om en Brexitaftale og Italiens kontrovers
med EU Kommissionen om budgettet. Omvendt har
skattelettelser og en meget ekspansiv finanspolitik i USA,
bidraget positivt til udviklingen i løbet af året. Den
amerikanske økonomi accelererede i løbet af 2018 til
3,0%, hvilket var noget højere end forventet ved årets
start og højere end i 2017. Skattelettelser og en ekspansiv
finanspolitik gav et markant løft i den indenlandske
aktivitet og bidrog til robust fremgang i beskæftigelsen.
Arbejdsløsheden faldt yderligere og lå i oktober på 3,7%,
hvilket er det laveste niveau i 48 år. Boligmarkedet var et
svagt punkt, da antallet af usolgte boliger fulgte en
stigende trend og nybyggeriet faldt. De højere renter og
ændrede fradragsregler kan have dæmpet efterspørgslen.
Den robuste vækst og lavere selskabsskat løftede dog
virksomhedernes indtjening og aktiekurserne i første
halvdel af året, men et mere afdæmpet syn på fremtiden
medvirkede i slutningen af året til en negativ udvikling på
aktiemarkedet. Den amerikanske centralbank har i løbet
af 2018 hævet renten fire gange og fastholdt signalet om,

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 USA er fremgangen i
økonomien fortsat bredt baseret, primært båret af stærkt
privatforbrug, fremgang på arbejdsmarkedet og tillid til
fremtiden. USA mærker dog afmatningen i global vækst i
form af svagere eksportordrer og en styrket dollar, som
dæmper
konkurrenceevnen
og
reducerer
virksomhedernes indtjening. Specielt i sidste kvartal af
2018 var dette også synligt i aktiemarkedet, hvor stabile
og ikke-cykliske aktier gjorde det merkant bedre end det
øvrige marked.
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På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Kimberly-Clark
(Forbrug), Duke Energy (Forsyning) og Church & Dwight
(Forbrug), mens Proctor & Gamble (Forbrug), Accenture
(IT) og CVS Caremark (Forbrug) var største negative
bidragsydere i december. For året kom de største positive
bidrag fra Eli Lilly (Sundhedsvæsen), Apple (IT) og
Church & Dwight (Forbrug), mens Amazon (Forbrug, ikke
i porteføljen), Michael Kors (Forbrug) og AT&T
(Kommunikation) var de største negative bidragsydere for
hele 2018.
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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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