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Markedskommentar
Centralbanker løfter markedet
Juni har leveret pæne afkast på både aktie- og
obligationsmarkederne. Kursstigningerne har været båret
af lempelige toner fra de store centralbanker og håb om, at
handelskonflikten mellem USA og Kina ikke eskalerer
yderligere. Det underliggende vækstbillede er stadig
usikkert, og flere vækstindikatorer har fortsat en
nedadgående trend i juni.

Høje afkast på tværs af aktivklasser
Juni var en stærk måned på finansmarkederne. Både aktier
og obligationer leverede høje afkast. På aktiemarkedet har
specielt Emerging Market og amerikanske aktier
outperformet med afkast på over 5%, mens europæiske og
danske aktieindeks har haltet noget efter. I starten af juli
satte S&P 500 indekset et nyt all time high. Det globale
MSCI aktieindeks er kun nogle få pct. fra toppen i januar
2018, efter at være steget 17% i første halvår 2019. Det er
den stærkeste aktiestart på året siden 1997. Afkastet skal
ses i lyset af de oversolgte markeder i slutningen af 2018,
og fremadrettet er det et åbent spørgsmål, om vi har fået
afkastgevinsterne på forskud – og der kan komme en
efterregning senere i år eller næste år. Ser man på
obligationsmarkedet er svaret tvetydigt. Renterne er faldet
yderligere i juni og signalerer en stigende bekymring til
vækstudsigterne fremadrettet. Omvendt er rentefaldet med
til at holde hånden under aktiemarkedet, da
diskonteringsfaktoren af virksomhedernes fremtidige
indtjening er blevet løftet og de lavere renter kan stimulere
investeringer og vækst.

Fed står klar med rentenedsættelse
Den væsentligste drivkraft bag de stigende aktiekurser og
faldende renter har været mere lempelige toner fra de
toneangivende
centralbanker.
Den
amerikanske
centralbank - Fed - har rimelig klart signaleret, at man står
klar til at sænke renterne for at forebygge en yderligere
opbremsning af væksten, og adressere negative stød til
den
globale
og
amerikanske
økonomi,
som
handelskonflikten mellem USA og Kina kan medføre. Her
er det positivt, at Trump og Xi indgik en midlertidig
våbenhvile ved G20-topmødet, så afgifterne ikke
umiddelbart vil blive forhøjet, mens parterne genoptager
dialogen. Der er dog ikke kommet nye retningslinjer for,
hvordan parterne vil adressere de uoverensstemmelser
som var katalysator for sammenbruddet i forhandlingerne i
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maj. Forventningerne i markedet til en kommende
rentenedsættelse har ikke ændret sig nævneværdigt efter
G20-mødet og barren for, at Fed vælger at gå mod
markedet og fastholde renten uændret, vurderes som
værende ret høj.

Risiko for spredning
Samtidig giver amerikanske nøgletal et ret tydeligt indtryk
af, at væksten i USA er aftagende anført af yderligere
svaghed i den globalt eksponerede fremstillingsindustri. I
juni faldt den toneangivende ISM-vækstindikator yderligere
og ligger nu på det svageste niveau siden 2016, om end
stadig et niveau der signalerer svag vækst. Den mere
tungtvejende servicesektor holder fortsat et mere robust
niveau, men risikoen for, at svagheden spreder sig hertil,
er i fokus. Det vil ikke være første gang, at Fed forsøger at
bryde en negativ spiral i opløbet og kickstarte væksten.
Noget lignende udfoldede sig i 1995 og 1998, hvor
henholdsvis to og tre midlertidige rentenedsættelser bidrog
til at opsvinget fortsatte frem til 2001.

Lav inflation skubber ECB på banen igen
I Europa er nøgletallene svagere end i USA og signalerer,
at regionen endnu ikke har rystet svagheden fra andet
halvår 2018 af sig. Det er specielt fremstillingssektoren,
som trækker ned og befinder sig i en mild recession, mens
servicesektoren og ikke mindst et robust arbejdsmarked
holder hånden under økonomien og sikrer svag samlet
vækst. I løbet af de seneste måneder har den svage vækst
og lave aktuelle inflation ført til en forværring af
forventningerne til inflationen de kommende år, som nu
ventes at ligge under ECB’s inflationsmål i lang tid. Det er
sandsynligvis en væsentlig årsag til, at ECB’s Draghi i juni
åbnede op for muligheden for nye rentenedsættelser og en
genoplivning af obligationsopkøbsprogrammet, hvis
økonomien ikke begynder at rette sig. Udtalelserne førte til
markante
rentefald
på
de
europæiske
obligationsmarkeder.

En skillevej
I andet halvår af 2019 vil vi få større klarhed om, hvorvidt
centralbankerne kan komme i mål med at vende trenden i
positiv retning. Samtidig er der en række politiske
bekymringer, som kan blusse op og forstyrre det skrøbelige
billede, herunder handelskonflikten mellem USA og Kina,
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fristen for Brexit i oktober og truslen om afgifter på
europæisk eksport af biler til USA. Finansmarkederne har i
et vist omfang taget forskud på disse bekymringer (og de
lavere renter), og udfaldsrummet for aktiekurserne resten
af året virker stort. Vi står ved en skillevej. Fortsætter vi den
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nuværende kurs styrer vi muligvis mod en recession, men
stærke kræfter er blevet sat ind for at rette ind på en mere
positiv vej, som kan forlænge opsvinget og skabe grundlag
for endnu højere aktiekurser fremadrettet.
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Afkastoversigt 2019 - PFA Invest
PFA Invest afdelinger

Juni

2019

2018

2017

2016

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

1,0%

4,8%

-1,5%

0,7%

-

3,9%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

1,4%

7,1%

-2,6%

3,7%

5,2%

36,9%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

2,2%

10,0%

-4,0%

0,7%

-

6,3%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

2,2%

11,0%

-4,3%

6,6%

5,4%

72,4%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

2,7%

14,0%

-5,2%

7,4%

4,9%

20,7%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,4%

1,9%

0,4%

1,0%

1,4%

4,8%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

2,4%

8,2%

-4,2%

5,9%

8,1%

50,7%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

1,5%

4,8%

-0,2%

-0,1%

-3,0%

1,4%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

2,7%

18,0%

-5,7%

8,9%

5,4%

124,3%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

1,9%

16,5%

-10,2%

14,5%

4,0%

175,4%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

3,4%

13,9%

-8,8%

8,8%

-0,6%

62,2%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

3,7%

12,6%

-15,2%

11,2%

3,0%

23,8%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

2,7%

18,6%

6,9%

3,0%

5,9%

38,2%

21-10-2016

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

2019.

Performance

Juni

2019

Afdeling

1,0%

4,8%

Juni bød på stigende aktie- og obligationsmarkeder.
Nøgletallene er generelt kommet lidt ned i niveau, og
signalerer en opbremsning i væksten, mens arbejdsløshed
og lempelig pengepolitik stadig understøtter markederne.
Centralbankerne har endnu engang signaleret at de vil
bruge både renten og opkøbsmuligheder til at understøtte
økonomien og dermed indirekte markederne.
Porteføljens afkast blev 1,0% i juni og 4,8% år til dato.

Investeringsstrategi
Aktier udgør 9,7%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer. Kreditandelen er øget
marginalt. Porteføljens afkast følger fortsat fint med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og har placeret midlerne i
ejendomme. Porteføljens aktiver performer pænt trods den
let defensive strategi.

Aktier
I juni gav porteføljens aktier 2,9%. Danske aktier endte
med et afkast på 1,9%, og på indeksniveau har
amerikanske aktier givet 4,6%, Emerging Markets 3,9% og
Europa
4,4%.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet, som værende til den dyre side.
Aktieporteføljen har i juni klaret sig 1,3%-point dårligere
end det brede indeks, og år til dato 0,1%-point bedre, med
et afkast på 17,2.

Renterne er faldet 15 basispunkter (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,43%.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, hvilket understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 3,0%,
mens de korte har givet 0,8%.
Kreditobligationer gav et afkast på 2,1% i juni, hjulpet af
rentefaldet, idet merrenten for at holde kredit i forhold til
statsobligationer er steget, hvilket trækker afkastet ned. Vi
er fortsat positive på kreditobligationer på den løbende
merrente, og det nuværende spænd mellem kredit- og
statsobligationer kan køre lidt ind herfra. År til dato har
kredit givet 7,3%. High Yield og Emerging Markets har budt
på højere afkast end Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer og aktier er placeret i
ejendomme.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i juni, 1,8% i 2019, 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 på aktivklasser
Aktier

9,7%

Kreditobligationer

28,2%

Obligationer

53,4%

Ejendomme

7,6%

Kontant

1,1%

Europæiske value aktier trækker afkastet ned sammen
med emerging markets aktier mens de globale aktier
trækker afkastet op.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,1% i juni. Danske obligationer har givet
2,0% mens udenlandske statsobligationer har givet 4,8% i
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Afdeling
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PFA Invest Balance A

er nu på -0,43%.

Performance

Juni

2019

Afdeling

1,4%

7,1%

Juni bød på stigende aktie- og obligationsmarkeder.
Nøgletallene er generelt kommet lidt ned i niveau, og
signalerer en opbremsning i væksten, mens arbejdsløshed
og lempelig pengepolitik stadig understøtter markederne.
Centralbankerne har endnu engang signaleret at de vil
bruge både renten og opkøbsmuligheder til at understøtte
økonomien og dermed indirekte markederne.
Porteføljens afkast blev 1,4% i juni og 7,1% år til dato.

Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, hvilket understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 3,0%,
mens de korte har givet 0,8%.
Kreditobligationer gav et afkast på 1,6% i juni, hjulpet af
rentefaldet, idet merrenten for at holde kredit i forhold til
statsobligationer er steget, hvilket trækker afkastet ned. Vi
er fortsat positive på kreditobligationer på den løbende
merrente, og det nuværende spænd mellem kredit- og
statsobligationer kan køre lidt ind herfra. År til dato har
kredit givet 7,0%. High Yield og Emerging Markets har budt
på højere afkast end Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer og aktier er placeret i
ejendomme.

Investeringsstrategi
Aktier udgør 23,7%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer. Kreditandelen er øget
marginalt. Porteføljens afkast følger fortsat fint med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og har placeret midlerne i
ejendomme. Porteføljens aktiver performer pænt trods den
let defensive strategi.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i juni, 1,9% i 2019, 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 på aktivklasser

Afdeling

Aktier
I juni gav porteføljens aktier 3,1%. Danske aktier endte
med et afkast på 1,9%, og på indeksniveau har
amerikanske aktier givet 4,6%, Emerging Markets 3,9% og
Europa
4,4%.

Aktier

23,7%

Kreditobligationer

34,6%

Obligationer

30,8%

Ejendomme

7,9%

Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet, som værende til den dyre side.
Aktieporteføljen har i juni klaret sig 1,1%-point dårligere
end det brede indeks, og år til dato 0,8%-point bedre, med
et afkast på 17,8%.

Kontant

3,0%

Europæiske højt udbytte aktier og europæiske value aktier
trækker afkastet ned sammen med emerging markets
aktier mens de globale aktier trækker afkastet op.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,2% i juni. Danske obligationer har givet
1,8% mens udenlandske statsobligationer har givet 4,8% i
2019.
Renterne er faldet 15 basispunkter (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
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PFA Invest Balance B
Performance

Juni

2019

Afdeling

2,2%

11,0%

Juni bød på stigende aktie- og obligationsmarkeder.
Nøgletallene er generelt kommet lidt ned i niveau, og
signalerer en opbremsning i væksten, mens arbejdsløshed
og lempelig pengepolitik stadig understøtter markederne.
Centralbankerne har endnu engang signaleret at de vil
bruge både renten og opkøbsmuligheder til at understøtte
økonomien og dermed indirekte markederne.
Porteføljens afkast blev 2,2% i juni og 11,0% år til dato.
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Undervægten i obligationer og aktier er placeret i
ejendomme.

Investeringsstrategi
Aktier udgør 50,9%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer. Kreditandelen er øget
marginalt. Porteføljens afkast følger fortsat fint med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og har placeret midlerne i
ejendomme. Porteføljens aktiver performer pænt trods den
let defensive strategi.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i juni, 1,8% i 2019, 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.

Aktier

Fordeling på aktivklasser

I juni gav porteføljens aktier 3,7%. Danske aktier endte
med et afkast på 1,9%, og på indeksniveau har
amerikanske aktier givet 4,6%, Emerging Markets 3,9% og
Europa
4,4%.

Aktier

50,9%

Kreditobligationer

18,0%

Obligationer

21,5%

Ejendomme

7,9%

Kontant

1,7%

Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet, som værende til den dyre side.
Aktieporteføljen har i juni klaret sig 0,5%-point dårligere
end det brede indeks, og år til dato 1,1%-point bedre, med
et afkast på 18,1%.
Europæiske højt udbytte aktier og europæiske value aktier
trækker afkastet ned sammen med emerging markets
aktier mens de globale aktier trækker afkastet op.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,4% i juni. Danske obligationer har givet
1,8% mens udenlandske statsobligationer har givet 4,8% i
2019.

Afdeling

PFA Invest Balance C
Performance

Juni

2019

Afdeling

2,7%

14,0%

Juni bød på stigende aktie- og obligationsmarkeder.
Nøgletallene er generelt kommet lidt ned i niveau, og
signalerer en opbremsning i væksten, mens arbejdsløshed
og lempelig pengepolitik stadig understøtter markederne.
Centralbankerne har endnu engang signaleret at de vil
bruge både renten og opkøbsmuligheder til at understøtte
økonomien og dermed indirekte markederne.

Renterne er faldet 15 basispunkter (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,43%.

Porteføljens afkast blev 2,7% i juni og 14,0% år til dato.

Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, hvilket understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 3,0%,
mens de korte har givet 0,8%.

Investeringsstrategi

Kreditobligationer gav et afkast på 2,0% i juni, hjulpet af
rentefaldet, idet merrenten for at holde kredit i forhold til
statsobligationer er steget, hvilket trækker afkastet ned. Vi
er fortsat positive på kreditobligationer på den løbende
merrente, og det nuværende spænd mellem kredit- og
statsobligationer kan køre lidt ind herfra. År til dato har
kredit givet 7,7%. High Yield og Emerging Markets har budt
på højere afkast end Investment Grade obligationer i år.
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Aktier udgør 71,4%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer. Kreditandelen er øget
marginalt. Porteføljens afkast følger fortsat fint med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og har placeret midlerne i
ejendomme. Porteføljens aktiver performer pænt trods den
let defensive strategi.

Aktier
I juni gav porteføljens aktier 3,6%. Danske aktier endte
med et afkast på 1,9%, og på indeksniveau har
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amerikanske aktier givet 4,6%, Emerging Markets 3,9% og
Europa
4,4%.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet, som værende til den dyre side.
Aktieporteføljen har i juni klaret sig 0,6%-point dårligere
end det brede indeks, og år til dato 1,4%-point bedre, med
et afkast på 18,4%.
Europæiske højt udbytte aktier og europæiske value
aktier trækker afkastet ned sammen med emerging
markets aktier mens de globale aktier trækker afkastet op.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,3% i juni. Danske obligationer har givet
2,0% mens udenlandske statsobligationer har givet 4,8% i
2019.
Renterne er faldet 15 basispunkter (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,43%.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, hvilket understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 3,0%,
mens de korte har givet 0,8%.

Fordeling på aktivklasser

Afdeling

Aktier

71,4%

Kreditobligationer

9,0%

Obligationer

9,7%

Ejendomme

7,9%

Kontant

2,0%

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

Juni

2019

Afdeling

2,2%

10,0%

Juni bød på stigende aktie- og obligationsmarkeder.
Nøgletallene er generelt kommet lidt ned i niveau, og
signalerer en opbremsning i væksten, mens arbejdsløshed
og lempelig pengepolitik stadig understøtter markederne.
Centralbankerne har endnu engang signaleret at de vil
bruge både renten og opkøbsmuligheder til at understøtte
økonomien og dermed indirekte markederne.
Porteføljens afkast blev 2,2% i juni og 10,0% år til dato.

Investeringsstrategi
Kreditobligationer gav et afkast på 2,3% i juni, hjulpet af
rentefaldet, idet merrenten for at holde kredit i forhold til
statsobligationer er steget, hvilket trækker afkastet ned. Vi
er fortsat positive på kreditobligationer på den løbende
merrente, og det nuværende spænd mellem kredit- og
statsobligationer kan køre lidt ind herfra. År til dato har
kredit givet 7,9%. High Yield og Emerging Markets har
budt på højere afkast end Investment Grade obligationer i
år.

Aktier udgør 37,7%, og ejendomseksponeringen er fortsat
finansieret fra obligationer. Kreditandelen er øget
marginalt. Porteføljens afkast følger fortsat fint med
markedsudviklingen. Vi har undervægtet stats- og
realkreditobligationer og har placeret midlerne i
ejendomme. Porteføljens aktiver performer pænt trods den
let defensive strategi.

Undervægten i obligationer og aktier er placeret i
ejendomme.

Aktier

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i juni, 1,9% i 2019, 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.

I juni gav porteføljens aktier 4,7%. Danske aktier endte
med et afkast på 2,8%, og på indeksniveau har
amerikanske aktier givet 4,6%, Emerging Markets 3,9% og
Europa
4,4%.
Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet, som værende til den dyre side.
Aktieporteføljen har i juni klaret sig på niveau med det
brede indeks, og år til dato 3,7%-point bedre, med et afkast
på 20,7%.
Europæiske aktier trækker afkastet ned sammen med
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emerging markets aktier mens de globale aktier trækker
afkastet op.

Obligationer
Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
gav et afkast på 0,3% i juni. Danske obligationer har givet
1,9% mens udenlandske statsobligationer har givet 4,8% i
2019.
Renterne er faldet 15 basispunkter (målt på den 10-årige
danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente
er nu på -0,43%.
Inflationen er lav sammen med væksten. Der er stor
efterspørgsel efter dansk realkredit, hvilket understøtter
aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 3,0%,
mens de korte har givet 0,8%.

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på 0,4% i juni, hvilket var på
niveau med benchmark. Afkastet år til dato er dermed 1,9%
efter omkostninger, mod et benchmarkafkast på 1,9%.
Rentefaldet fortsatte i juni til nye lave niveauer. 10-årige
danske stats- og swaprenter faldt yderligere 20
basispunkter, og ved udgangen af måneden var renten på
en 10-årig dansk statsobligation -0,44%.
Det er fortsat lave inflationsforventninger, økonomisk
afmatning og forventninger til fornyet lempelig pengepolitik,
der driver renterne lavere. Derudover spøger
handelskrigen mellem især USA og Kina stadig og giver
efterspørgsel efter sikre aktiver.

Ejendomme gav 0,2% i juni, 2,0% i 2019, 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.

Grundet
de
lave
renteniveauer
fortsatte
konverteringsbølgen
i
danske
konverterbare
realkreditobligationer, men efterspørgslen i juni var
tilsvarende høj fra både ind- og udland, da der var stort
genplaceringsbehov af penge, der forfalder til juli-terminen,
som pga. konverteringsaktiviteten var den hidtil største i
dansk realkredit. Samtidigt betyder rentefaldet et stort fald
i
renterisiko
på
danske
konverterbare
realkreditobligationer, da kun meget få obligationsserier nu
handler under kurs 100. De fleste obligationsserier handler
over kurs 100, hvor de af låntagerne kan indfries, og derfor
giver begrænset mulighed for kursstigninger ved yderligere
rentefald. Derfor var efterspørgslen efter de nyudstedte
obligationer under kurs 100 stor, da mange investorer
mangler renterisiko/kurspotentiale. Dermed performede
disse obligationer bedre end varighedsækvivalente
statsobligationer. Igen performede de konverteringstruede
realkreditobligationer til gengæld ikke, som følge af
forventninger om høje udtræk. Holder de nuværende
renteniveauer kan konverteringsbølgen fortsætte og
oktober-terminen også blive stor.

Fordeling på aktivklasser

PFA Invest Udenlandske Obligationer

Kreditobligationer gav et afkast på 2,2% i juni, hjulpet af
rentefaldet, idet merrenten for at holde kredit i forhold til
statsobligationer er steget, hvilket trækker afkastet ned. Vi
er fortsat positive på kreditobligationer på den løbende
merrente, og det nuværende spænd mellem kredit- og
statsobligationer kan køre lidt ind herfra. År til dato har
kredit givet 7,5%. High Yield og Emerging Markets har budt
på højere afkast end Investment Grade obligationer i år.
Undervægten i obligationer og aktier er placeret i
ejendomme.

Ejendomme

Afdeling

Aktier

37,7%

Kreditobligationer

27,0%

Obligationer

25,9%

Ejendomme

7,7%

Kontant

1,7%

Afdelingen gav et afkast på 1,5% i juni mod et
benchmarkafkast på 1,3%. Afkast år til dato efter
omkostninger er derved 4,8% mod et benchmarkafkast på
4,6%.
Juni var en stærk måned på finansmarkederne. Både aktier
og obligationer leverede høje afkast. Renterne faldt
yderligere og signalerer en stigende bekymring for
vækstudsigterne.
Disse mere dystre vækstudsigter har resulteret i lempelig
retorik fra de toneangivende centralbanker. Den
amerikanske centralbank har klart signaleret, at man står
klar til at sænke renterne for at forebygge en yderligere
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opbremsning af væksten og adressere negative stød til den
globale og amerikanske økonomi. Som konsekvens heraf
forventer markedet nu, at Fed sænker renten allerede i juli.
I juni faldt den 10-årige amerikanske rente således ca. 15
basispunkter til 2,00%.
I Europa er nøgletallene svagere end i USA og signalerer,
at regionen endnu ikke har rystet svagheden fra andet
halvår 2018 af sig. I løbet af de seneste måneder har den
svage vækst og lave aktuelle inflation ført til en forværring
af forventningerne til inflationen de kommende år, som nu
ventes at ligge under ECB’s inflationsmål i lang tid. Det er
en væsentlig årsag til, at ECB’s Draghi i juni åbnede op for
muligheden for nye rentenedsættelser og en genoplivning
af obligationsopkøbsprogrammet, hvis økonomien ikke
begynder at rette sig. Udtalelserne førte til markante
rentefald på de europæiske obligationsmarkeder.
Den tyske 10-årige statsrente faldt ca. 15 basispunkter og
sluttede juni måned i -0,33%. En måned der ellers var
karakteriseret
ved
kraftig
spændindsnævring
i
Eurolandene, hvor Italien performede ekstraordinært
stærkt.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på 2,4% i juni, hvilket var 0,2%point bedre end benchmark. Fonden har givet et stærkt
afkast på 8,2% i 2019 og er dermed foran benchmark med
0,3%.
Juni blev en meget stærk måned, hvor næsten hele
bevægelsen fra maj blev udlignet igen. Samlet set faldt
kreditspændet med 28 basispunkter, hvor især
amerikanske højrenteobligationer og de nye markeder
(Emerging Markets) viste vejen. Men samtidig faldt de
ledende renter i USA og Europa betydeligt i den
foregående måned, hvilket ligeledes hjalp det absolutte
afkast. De store fald i de ledende renter og kreditspænd er
årsagen til det meget høje absolutte afkast i år. Der var
merafkast på alle de tre underliggende aktivklasser i
måneden.
Renten på en kreditobligation er sammensat af en
kreditpræmie og renten på en statsobligation af tilsvarende
varighed. Normalt forventes det, at kreditspænd og de
ledende renter bevæger sig modsat af hinanden, hvorved
renten på kreditobligationen bevæger sig langt mindre.
Men i juni faldt både kreditspænd og de ledende renter,
hvorfor det absolutte afkast blev relativt højt. Årsagen til
den lidt anormale bevægelse skal findes flere steder. Den
igangværende handelskonflikt mellem USA og Kina bød på
lidt mere forsonende toner op mod G20 mødet i Japan. Den
vigtigste komponent var dog markedets stærke
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forventninger til rentenedsættelser i USA og en mere
ekspansiv pengepolitik i Europa som drev de ledende
statsrenter ned.
Investment Grade obligationer havde især medvind på
baggrund af ECB´s udtalelser om at genstart af kvantitative
lempelser er en overvejende mulighed. Såfremt ECB
begynder at opkøbe obligationer igen er det meget positivt
for kreditpræmier på den korte bane. High Yield havde den
stærkeste måned siden januar med et stort fald i både USD
og EUR kreditspændet på henholdsvis 56 basispunkter og
113 basispunkter. I rating-kategorierne klarede BB sig
bedst med et afkast på 2,9%, imens CCC klarede sig
relativt dårligst med 0,9%, hvilket kan tilskrives markant
højere rentefølsomhed i førstnævnte. Emerging Markets
gav et meget stærkt afkast og udlignede hele frasalget fra
maj. Især det overraskende udfald af valget i Tyrkiet gav en
meget stærk stigning i tyrkiske aktiver.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen gav et afkast på 1,9% i juni, mod 2,0% for
benchmark. For 2019 er afdelingens afkast 16,5% efter
omkostninger, mod 14,6% for benchmark.
Nedjusteringer fra såvel Novozymes som Christian Hansen
medførte et positivt performancebidrag fra undervægtene i
de to aktier på hhv. 0,17% og 0,27%.
Indenfor de cykliske aktier gav overvægten i FLS et bidrag
på 0,25% til det relative afkast mens undervægten i Maersk
kostede 0,29%. Stigningerne i de to aktier var mere drevet
af markedet end noget selskabsspecifikt.
Porteføljens overvægt i Demant kostede 0,34% på det
relative afkast, da aktien blev ramt af en noget lavere end
ventet fremgang i salget til Veterans Administration i USA.
Overvægten i Danske Bank kostede 0,27%, hvor det
særligt var afskedigelsen af Jesper Nielsen og sagen
omkring salg af investeringsprodukter, der ikke var i
kundernes interesse, som trak ned.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav et afkast på 2,7% i juni, mod 4,2% for
foreningens benchmark. I 2019 har afdelingen opnået et
afkast på 18,0% efter omkostninger, mod et benchmark
afkast på 17,4%, hvilket giver et positivt merafkast på
0,6%-point.
Afdelingens udvikling i juni kan væsentligst henføres til
negative bidrag fra afdelingens individuelle aktievalg, som
ikke oplevede samme kraftige kursgevinster som
markedet. Der har således ikke været signifikante
NYHEDSBREV | NR. 7 – JULI 2019

sektormæssige og/eller regionale skævheder, som har
påvirket porteføljens afkast i forhold til det sammenlignelige
markedsafkast.
Aktier, som trak synligt ned i værdiskabelsen i juni, var
Centene, Alphabet og Reckitt Benckiser. I maj oplevede
Centene en pæn kursstigning, da det rygtedes at Humana
potentielt ville byde på selskabet. Aktien faldt dog tilbage i
juni, da Humana meldte ud, at selskabet ikke havde
intentioner om at komme med et bud på Centene. Alphabet
oplevede kursfald i forbindelse med, at det kom frem, at de
amerikanske myndigheder havde fordelt det regulatoriske
ansvar for fire af de store amerikanske teknologiselskaber
imellem sig, og derved indikeret at en regulatorisk
undersøgelse er sat i gang. Facebook, som også initialt
oplevede et kursfald, genvandt det tabte i løbet af
måneden. Omvendt forblev Alphabet-kursen tynget af den
opståede usikkerhed omkring, hvorvidt undersøgelsen
kunne lede til en påvirkning af forretningsmodellen og/eller
indtjeningsmulighederne. Reckitt Benckiser annoncerede,
at selskabet havde udpeget en ny CEO, hvilket aktiekursen
reagerede positiv på. Aktien faldt imidlertid tilbage, idet
markedet frygtede, at den nye direktør kunne sænke
målsætningerne for selskabets indtjeningsmarginer.
Blandt de modvirkende positive positioner oplevede
Kering, LVMH og Alibaba en gunstig kursudvikling på
baggrund af et bredt funderet rebound i aktier eksponeret
mod Kina. Derudover steg AstraZeneca efter, at der kom
lidt positiv data på deres pipeline.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 3,7% i juni, hvilket var lidt lavere
end markedsafkastet, hvor value indekset gav 3,8% i
afkast.
Lempelige toner fra centralbankerne og opblødning i
handelskonflikten mellem USA og Kina bidrog til positive
afkast i juni.
Når man kigger på underliggende faktorer virker markedet
dog ikke som et marked, der er optimistisk på at holde
opsvinget i gang. Således er det fortsat meget defensive
aktier, der performer sammen med dyre aktier med høj
vækst. Aktier med den mest stabile indtjening gav det
bedste afkast i juni. Hvis markedet virkelig troede på et
opsving i økonomien ville også cykliske aktier performe
bedre.
Forskellen i afkast i 2019 mellem value og vækstaktier er
11% i vækstaktiers favør. Vækstaktier har givet 22% i
afkast. Forskellen i værdiansættelsen er blandt det største
i 30 år.
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Blandt de positive bidragsydere er Rio Tinto, HSBC og
Vodafone, mens Danske Bank, Ahold og Nestle har
bidraget negativt.

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I juni gav afdelingen et afkast på 3,4% efter omkostninger,
mod et afkast for benchmark på 4,4% målt ved afkastet på
MSCI Europa (DKK), og for hele året et afkast på 13,9%,
sammenlignet med benchmarkafkast på 16,3%. Juni blev i
brede linjer en modsatrettet bevægelse i forhold til maj, om
end det i detaljen var anderledes. De cykliske sektorer steg
som nævnt mere end de defensive, men ikke i samme
omfang som den underperformance vi så i maj og på trods
af en stigning i risikoappetitten, så gjorde europæiske
kvalitetsaktier det bedre end både value-aktier og det brede
marked.
De største positive bidrag til merafkastet på sektorniveau
kom fra finans, ejendomssektoren og industri. I finans var
merafkastet
drevet
af
vores
overvægt
i
forsikringsselskaber, der gjorde det bedre end både
sektoren og markedet generelt. De lave renter præger
indtjeningsforventningerne til banksektoren, der sammen
med hvidvasksagerne og problemer i Deutsche Bank
lægger en dæmper på bankaktierne, hvor vi er neutralt
vægtet. Vi har ingen ejendomsselskaber i porteføljen og
bidraget til merafkastet kommer fra, at sektoren i indekset
gjorde det markant dårligere end det brede marked. I
industri var det Deutsche Post og Schneider Electric, der
trak op i en sektor, som gjorde det godt. Schneider Electrics
medvind i juni kom både som en reaktion på modvinden fra
maj og afholdelse af selskabets capital-markets-day, hvor
ledelsen med succes fik lejlighed til at gentage, hvor godt
selskabet er positioneret i forhold til strukturelle
væksttemaer som internet-of-things og den stigende fokus
på klimaet.
I porteføljen kom de største negative bidrag til performance
på sektorniveau fra eksponeringen til stabilt forbrug, cyklisk
forbrug og råvaresektoren. I stabilt forbrug bidrog vores
undervægt positivt, mens aktievalget bidrog negativt, hvor
specielt Reckitt Benckiser, Unilever og Koninklijke Ahold
trak ned. Reckitt Benckiser annoncerede den længe
ventede nye CEO i juni, og han blev umiddelbart taget godt
i mod af aktiemarkedet, men lettelsen blev hurtigt overtaget
af fokus på de problemer, der skal løses og med bekymring
om i hvilket omfang den nye CEO vil ændre den allerede
fremlagte plan. I cyklisk forbrug bidrog undervægten
negativt og det samme gjorde aktievalget. Den bedste subsektor var bilindustrien, hvor porteføljen er nulvægtet. I
råvaresektoren var det negative merafkast drevet af vores
beskedne vægt og sektorens pæne stigning i juni.
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PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i juni måned et absolut
afkast målt i danske kroner på 2,7%, hvilket var 1,9%-point
efter markedet. For året har afdelingen leveret et afkast
målt i danske kroner på 18,6%. mod 18,9% for markedet.
Afdelingens afkast år til dato er på niveau med indeks med
tilsvarende risikoprofil, som f.eks. MSCI USA Minimum
Volatility.
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Afdelingen fokuserer på stabile aktier og konstrueres ud fra
et ønske om en lavere risiko og en mere stabil kursudvikling
end markedet. Afdelingen har derfor en naturlig overvægt
af mere stabile og ikke-cykliske aktier, og afdelingen vil
derfor typisk klare sig dårligere end markedet, når det går
godt i økonomien, mens den omvendt vil klare sig bedre,
når der er modvind i økonomien og på markederne.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afdelingen for halvåret fra Alphabet (Google), Estee Lauder
og Abvie, mens Facebook, Microsoft og Apple 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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