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Markedskommentar
Aktier løftes yderligere
Aktiekurserne fik endnu et løft i februar efter det stærke
comeback i januar og renterne faldt yderligere. En
væsentlig faktor til denne udvikling var lempelige signaler
fra den amerikanske centralbank. Derudover er der positiv
fremgang i forhandlingerne mellem USA og Kina, og
kinesiske nøgletal bekræfter at økonomien stimuleres.
Amerikanske nøgletal tegner et billede af aftagende vækst
i overensstemmelse med forventningerne, mens
nyhedsstrømmen i Europa overvejende har været
skuffende svag.

Tigerspring i kinesiske aktier
I februar steg globale aktier med omkring 5% og år til dato
er aktiekurserne oppe med 12%. Hvor udviklingen i
starten af året tydeligvis var en reaktion på oversolgte
aktiemarkeder i december, har kursstigningerne den
seneste måned været båret af lempelige toner fra
centralbankerne, kinesisk kreditvækst og fremgang i
forhandlingerne mellem USA og Kina. Specielt kinesiske
aktier har haft en stærk start på året og er steget 26%
efter store fald i 2018 og er dermed officielt tilbage i et
”Bullmarked”. Det har også smittet positivt af på
amerikanske aktier, hvor det industritunge Dow Jones
indeks kun er ca. 3% fra toppen i 2018. De globale
aktiemarkeder ser ud til nu at have indregnet en
forholdsvis høj sandsynlighed for en handelsaftale til
foråret. Europæiske aktier er også steget i år, men tynges
af regionens svage nøgletal og høje politiske usikkerhed.
En forudsætning for, at aktiekurserne kan fortsætte den
positive trend, er, at globale vækstindikatorer bremser
faldet og begynder at pege lidt opad.

Handelskonflikt kan dreje fra østen til vesten
Forhandlingerne mellem USA og Kina udvikler sig positivt.
Udmeldingerne fra Beijing og Washington tyder på, at
parterne kan blive enige om en form for aftale de
kommende måneder. Trump har på den baggrund
udskudt en planlagt forhøjelse af toldsatsen på kinesiske
varer, som ellers skulle være trådt i kraft pr. 1. marts.
Risikoen for en potentiel handelskonflikt mellem USA og
Europa er samtidig blevet mere aktuel, efter at det
amerikanske handelsministerium afleverede en rapport til
præsidenten, som vurderer, om den store import af
udenlandske biler udgør en trussel mod den nationale
sikkerhed. Indholdet af rapporten er endnu ikke
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offentliggjort, men givet paralleller til en tilsvarende
rapport om stål og aluminium vil det ikke være en
overraskelse, hvis rapporten anbefaler forhøjede
toldsatser på bilimporten. Specielt Europa ventes at
komme i fokus, hvis Trump vælger at følge op på sådanne
anbefalinger. Han har frem til midt-maj, til at forholde sig
til rapporten.

Robust amerikansk vækst i et lavere gear
Amerikanske nøgletal har tegnet et blandet billede af den
økonomiske tilstand. BNP-væksten i 4. kvartal aftog til
2,6% (annualiseret) fra 3,4% kvartalet før, mens den
årlige vækst i 2018 landede på 2,9% Fremgangen i
beskæftigelsen er fortsat ufortrødent og sikrer sammen
med gradvist stigende lønninger et robust privatforbrug.
Den amerikanske centralbank – Fed - bekræftede ved
rentemødet i starten af februar, at rentestigninger var sat
på pause, da usikkerhed om vækst i Kina og Europa,
udfaldet af Brexit og usikre aktiemarkeder overskyggede
robust indenlandsk vækst. Moderat inflation i underkanten
af centralbankens inflationsmål muliggør en sådan ventog-se politik.

Fortsat svage europæiske vækstindikatorer
I Eurozonen har vækstindikatorer overvejende bevæget
sig nedad. Specielt fremstillingssektoren sender signaler
om en igangværende mild recession, som er mest tydelig
iblandt industrien i Tyskland og Italien. Når den stadig kun
betegnes som mild, skyldes det, at virksomhederne ikke
er begyndt på større fyringsrunder og at servicesektoren
stadig ser ud til at fastholde moderat fremgang i væksten
og sikrer et fortsat fald i arbejdsløsheden. Tysk BNP steg
med 0,02%. i 4. kvartal og undgik dermed at havne i
recession efter negativ vækst i 3. kvartal. Italien har med
to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst
været i recession i 2. halvår af 2018, og vækstindikatorer
tyder på, at recessionen er fortsat ind i 2019. Det har dog
endnu ikke ført til stigende arbejdsløshed i Italien, men et
fortsat faldende BNP er gift for holdbarheden af landets
høje gæld, og risikoen for en negativ markedsreaktion,
hvor italienske renter stiger yderligere, er markant.

Kina giver europæisk håb
De seneste tal for udlånsvæksten i Kina har vist en
overraskende stor stigning i adgang til kredit. Det er et af
de første konkrete beviser på, at myndighedernes
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anstrengelser for at kickstarte den slunkne vækst
begynder at virke. Ved den årlige kongres i
kommunistpartiet, som løber af stablen i starten af marts,
ventes det, at man vil annoncere flere tiltag for at
stimulere
væksten
i
privatforbrug
og
infrastrukturinvesteringer, herunder en momsnedsættelse.
Det er godt nyt for europæisk eksport til Asien, som stort
set har udviklet sig fladt siden starten af 2018.

Brexit nærmer sig deadline
Usikkerheden om Storbritanniens udtrædelse af EU er
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stadig høj. Det britiske parlament ser ud til, at kunne enes
om, at man ikke ønsker en hård Brexit, hvor man træder
ud af EU uden en aftale, men ellers er det småt med
enigheden om, hvad man gerne vil. Imens tikker uret mod
deadline d. 29. marts, hvor Storbritannien udtræder.
Henover 12.-14. marts skal parlamentet stemme om først
Theresa May’s aftale, dernæst om man ønsker en hård
Brexit, og på tredjedagen om der skal ansøges om en
forlængelse af fristen slut-marts. Hvis May får opbakning
til aftalen, vil det fjerne et væsentligt risikoelement i
Europa
og
kan
give
yderligere
medvind
til
aktiemarkederne.
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Afkastoversigt 2019 - PFA Invest
Februar

2019

2018

2017

2016

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,6%

2,2%

-1,5%

0,7%

-

1,4%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

1,2%

3,7%

-2,6%

3,7%

5,2%

32,7%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

1,9%

5,6%

-4,0%

0,7%

-

2,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

2,1%

6,5%

-4,3%

6,6%

5,4%

65,4%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

2,8%

8,3%

-5,2%

7,4%

4,9%

14,6%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,1%

0,5%

0,4%

1,0%

1,4%

3,3%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

1,0%

3,7%

-4,2%

5,9%

8,1%

44,4%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,4%

0,4%

-0,2%

-0,1%

-3,0%

-2,9%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

3,0%

10,8%

-5,7%

8,9%

5,4%

110,6%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

6,0%

10,9%

-10,2%

14,5%

4,0%

162,3%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

3,7%

7,8%

-8,8%

8,8%

-0,6%

53,6%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

4,0%

10,9%

-15,2%

11,2%

3,0%

21,9%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

4,4%

9,6%

6,9%

3,0%

5,9%

27,8%

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

Februar

2019

Afdeling

0,6%

2,2%

Benchmark

0,6%

2,3%

Merafkast, %-point

0,0%

0,0%

Februar blev endnu en måned med positive afkast for
både aktier, kreditobligationer, samt stats- og
realkreditobligationer. Danske aktier blev månedens
højdespringer med et afkast på 5%, mens europæiske
aktier gav et afkast på linje med amerikanske aktier på
4%, og Emerging Markets aktier trak lidt ned med 1%.
Alle regioner endte med pæne stigninger i februar såvel
som år til dato.
Stigningerne kommer i en periode, hvor der er fornyet
bekymring om væksten, samtidig med at indtjeningen i
virksomhederne falder lidt tilbage og der endnu ikke er
leveret på handelsaftalen mellem USA og Kina. At aktier
skulle komme så hurtigt tilbage efter 4. kvartals
dramatiske nedtur er overraskende i det lys. For at
retfærdiggøre de markante stigninger skal vi se øgede
forventninger til vækst og indtjening i den kommende tid.
Det var især da markedet tolkede at den amerikanske
centralbank tog yderligere rentestigninger af bordet, vi så
stigningerne accelerere.
Renterne er fortsat på meget lave niveauer, og handler
indenfor et smalt spænd. Renteforskellen mellem kreditog statsobligationer er fortsat faldende, efter at have
toppet ultimo 2018. Arbejdsløsheden er fortsat meget lav i
USA, men konjunkturindikatorer er bøjet af og kommer ud
under forventningerne.
Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.
Porteføljens afkast blev 0,6% i februar, svarende til
benchmark, og 2,2% år til dato svarende til benchmark.

Investeringsstrategi
I februar har aktier (3,7%) og kreditobligationer (0,5%)

SIDE 5 | PFA INVEST |

givet bedre afkast end stats- og realkreditobligationer
(0,2%). Vi er let undervægtet i aktier (9,6% mod 10% i
benchmark) og kreditobligationer (28% mod 30% i
benchmark), men porteføljens afkast følger fortsat fint
med benchmark. Obligationer er markant undervægtet og
udgør 54,8% mod 60% i benchmark. Kreditobligationer
ser attraktive ud på den korte bane, til trods for at de har
leveret op mod 4% i årets første to måneder, primært fordi
vi ikke ser en stigning i konkursraten på den korte bane
og den øgede rente derved bidrager til at performe i
forhold til statsobligationer. Derudover har vi placeret
6,7% 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.
Februar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
3,6% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og vi ser fortsat cykliske aktier performe bedst. I februar
endte danske aktier med et afkast på 5,3%, USA 4% og
Europa 4% som de største vindere, mens Emerging
Markets aktier gav 1% og japanske aktier gav 0,7%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 3,2% i
februar, 0,5% 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
undervægtet. Den seneste tids markante stigning til aktier
ændrer ikke dette.

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
0,2% i februar, mens udenlandske statsobligationer gav 0,4%. Benchmark for obligationer gav 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,9% i februar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer fortsat falder.
Kreditobligationer er undervægtet med 2%. Vi er positive
på kreditobligationer på den løbende merrente, men ikke
så optimistiske på kursopskrivninger fra yderligere fald i
spændet mellem kreditobligationer og statsobligationer.
Undervægten i obligationer og kreditobligationer skal ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i februar, 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

Stigningerne kommer i en periode, hvor der er fornyet
bekymring om væksten, samtidig med at indtjeningen i
virksomhederne falder lidt tilbage og der endnu ikke er
leveret på handelsaftalen mellem USA og Kina. At aktier
skulle komme så hurtigt tilbage efter 4. kvartals
dramatiske nedtur er overraskende i det lys. For at
retfærdiggøre de markante stigninger skal vi se øgede
forventninger til vækst og indtjening i den kommende tid.
Det var især da markedet tolkede at den amerikanske
centralbank tog yderligere rentestigninger af bordet, vi så
stigningerne accelerere.
Renterne er fortsat på meget lave niveauer, og handler
indenfor et smalt spænd. Renteforskellen mellem kreditog statsobligationer er fortsat faldende, efter at have
toppet ultimo 2018. Arbejdsløsheden er fortsat meget lav i
USA, men konjunkturindikatorer er bøjet af og kommer ud
under forventningerne.
Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.

Relativt

Aktier

9,6%

10,0%

-0,4%

Kreditobligationer

28,0%

30,0%

-2,0%

Obligationer

54,8%

60,0%

-5,2%

Ejendomme

6,7%

0,0%

6,7%

Kontant

0,9%

0,0%

0,9%

Porteføljens afkast blev 1,2% i februar svarende til
benchmark, og 3,7% år til dato mod 4,0% til benchmark.

Investeringsstrategi
I februar har aktier (3,7%) og kreditobligationer (0,5%)
givet bedre afkast end stats- og realkreditobligationer
(0,2%). Vi er let undervægtet i aktier (24% mod 25% i
benchmark) og kreditobligationer (33% mod 35% i
benchmark), men porteføljens afkast følger fortsat fint
med benchmark. Obligationer er markant undervægtet og
udgør 34% mod 40% i benchmark. Kreditobligationer ser
attraktive ud på den korte bane, til trods for at de har
leveret op mod 4% i årets første to måneder, primært fordi
vi ikke ser en stigning i konkursraten på den korte bane
og den øgede rente derved bidrager til at performe i
forhold til statsobligationer. Derudover har vi placeret
7,3% af porteføljen i ejendomme.

PFA Invest Balance A
Performance

Alle regioner endte med pæne stigninger i februar såvel
som år til dato.

Februar

2019

Afdeling

1,2%

3,7%

Benchmark

1,2%

4,0%

Merafkast, %-point

0,0%

-0,3%

Februar blev endnu en måned med positive afkast for
både aktier, kreditobligationer, samt stats- og
realkreditobligationer. Danske aktier blev månedens
højdespringer med et afkast på 5%, mens europæiske
aktier gav et afkast på linje med amerikanske aktier på
4%, og Emerging Markets aktier trak lidt ned med 1%.
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Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
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udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Februar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
3,7% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og vi ser fortsat cykliske aktier performe bedst. I februar
endte danske aktier med et afkast på 5,3%, USA 4% og
Europa 4% som de største vindere, mens Emerging
Markets aktier gav 1% og japanske aktier gav 0,7%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 3,7% i
februar, 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. Den seneste tids markante stigning til aktier
ændrer ikke dette.

forventet. Ejendomseksponeringen giver en stabil
indtjening og forventes at kunne levere afkast der kan
måle sig med kreditobligationer på 12 måneders sigt.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

23,9%

25,0%

-1,1%

Kreditobligationer

33,2%

35,0%

-1,8%

Obligationer

34,4%

40,0%

-5,6%

Ejendomme

7,3%

0,0%

7,3%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

PFA Invest Balance B
Performance

Februar

2019

Obligationer

Afdeling

2,1%

6,5%

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.

Benchmark

2,2%

7,1%

-0,2%

-0,6%

Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,1% i februar, mens udenlandske statsobligationer gav 0,4%. Benchmark for obligationer gav 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 6%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,9% i februar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer fortsat falder.
Kreditobligationer er undervægtet med 2%. Vi er positive
på kreditobligationer på den løbende merrente, men ikke
så optimistiske på kursopskrivninger fra yderligere fald i
spændet mellem kreditobligationer og statsobligationer.
Undervægten i obligationer og kreditobligationer skal ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Ejendomme

Merafkast, %-point

Februar blev endnu en måned med positive afkast for
både aktier, kreditobligationer, samt stats- og
realkreditobligationer. Danske aktier blev månedens
højdespringer med et afkast på 5%, mens europæiske
aktier gav et afkast på linje med amerikanske aktier på
4%, og Emerging Markets aktier trak lidt ned med 1%.
Alle regioner endte med pæne stigninger i februar såvel
som år til dato.
Stigningerne kommer i en periode, hvor der er fornyet
bekymring om væksten, samtidig med at indtjeningen i
virksomhederne falder lidt tilbage og der endnu ikke er
leveret på handelsaftalen mellem USA og Kina. At aktier
skulle komme så hurtigt tilbage efter 4. kvartals
dramatiske nedtur er overraskende i det lys. For at
retfærdiggøre de markante stigninger skal vi se øgede
forventninger til vækst og indtjening i den kommende tid.
Det var især da markedet tolkede at den amerikanske
centralbank tog yderligere rentestigninger af bordet, vi så
stigningerne accelerere.
Renterne er fortsat på meget lave niveauer, og handler
indenfor et smalt spænd. Renteforskellen mellem kreditog statsobligationer er fortsat faldende, efter at have
toppet ultimo 2018. Arbejdsløsheden er fortsat meget lav i
USA, men konjunkturindikatorer er bøjet af og kommer ud
under forventningerne.

Ejendomme gav 0,2% i februar, og performer som
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Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.
Porteføljens afkast blev 2,1% i februar, 0,2% mindre end
benchmark, og 6,5% år til dato mod 7,1% til benchmark.

Investeringsstrategi
I februar har aktier (3,7%) og kreditobligationer (0,5%)
givet bedre afkast end stats- og realkreditobligationer
(0,2%). Vi er let undervægtet i aktier (52,5% mod 55% i
benchmark) og kreditobligationer (18% mod 20% i
benchmark), men porteføljens afkast følger fortsat fint
med benchmark. Obligationer er markant undervægtet og
udgør 21% mod 25% i benchmark. Kreditobligationer ser
attraktive ud på den korte bane, til trods for at de har
leveret op mod 4% i årets første to måneder, primært fordi
vi ikke ser en stigning i konkursraten på den korte bane
og den øgede rente derved bidrager til at performe i
forhold til statsobligationer. Derudover har vi placeret
7,5% af porteføljen i ejendomme.

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
0,1% i februar, mens udenlandske statsobligationer gav 0,4%. Benchmark for obligationer gav 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på 1% i februar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer fortsat falder.
Kreditobligationer er undervægtet med 2%. Vi er positive
på kreditobligationer på den løbende merrente, men ikke
så optimistiske på kursopskrivninger fra yderligere fald i
spændet mellem kreditobligationer og statsobligationer.
Undervægten i obligationer og kreditobligationer skal ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

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.
Februar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
3,6% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og vi ser fortsat cykliske aktier performe bedst. I februar
endte danske aktier med et afkast på 5,3%, USA 4% og
Europa 4% som de største vindere, mens Emerging
Markets aktier gav 1% og japanske aktier gav 0,7%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 3,6% i
februar, 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.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i februar, 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

52,2%

55,0%

-2,8%

Kreditobligationer

18,0%

20,0%

-2,0%

Obligationer

20,7%

25,0%

-4,3%

Ejendomme

7,5%

0,0%

7,5%

Kontant

1,6%

0,0%

1,6%

Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i
overensstemmelse med vores forsigtige syn på
aktiemarkedet som værende til den dyre side. Aktier er let
undervægtet. Den seneste tids markante stigning til aktier
ændrer ikke dette.
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PFA Invest Balance C
Performance

Februar

2019

Afdeling

2,8%

8,3%

Benchmark

2,9%

9,0%

-0,1%

-0,7%

Merafkast, %-point

med benchmark. Obligationer er markant undervægtet og
udgør 10,4% mod 15% i benchmark. Kreditobligationer
ser attraktive ud på den korte bane, til trods for at de har
leveret op mod 4% i årets første to måneder, primært fordi
vi ikke ser en stigning i konkursraten på den korte bane
og den øgede rente derved bidrager til at performe i
forhold til statsobligationer. Derudover har vi placeret
7,4% af porteføljen i ejendomme.

Februar blev endnu en måned med positive afkast for
både aktier, kreditobligationer, samt stats- og
realkreditobligationer. Danske aktier blev månedens
højdespringer med et afkast på 5%, mens europæiske
aktier gav et afkast på linje med amerikanske aktier på
4%, og Emerging Markets aktier trak lidt ned med 1%.
Alle regioner endte med pæne stigninger i februar såvel
som år til dato.
Stigningerne kommer i en periode, hvor der er fornyet
bekymring om væksten, samtidig med at indtjeningen i
virksomhederne falder lidt tilbage og der endnu ikke er
leveret på handelsaftalen mellem USA og Kina. At aktier
skulle komme så hurtigt tilbage efter 4. kvartals
dramatiske nedtur er overraskende i det lys. For at
retfærdiggøre de markante stigninger skal vi se øgede
forventninger til vækst og indtjening i den kommende tid.
Det var især da markedet tolkede at den amerikanske
centralbank tog yderligere rentestigninger af bordet, vi så
stigningerne accelerere.
Renterne er fortsat på meget lave niveauer, og handler
indenfor et smalt spænd. Renteforskellen mellem kreditog statsobligationer er fortsat faldende, efter at have
toppet ultimo 2018. Arbejdsløsheden er fortsat meget lav i
USA, men konjunkturindikatorer er bøjet af og kommer ud
under forventningerne.
Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.
Porteføljens afkast blev 2,8% i februar, 0,1% mindre end
benchmark, og 8,3% år til dato mod 9,0% til benchmark.

Investeringsstrategi
I februar har aktier (3,7%) og kreditobligationer (0,5%)
givet bedre afkast end stats- og realkreditobligationer
(0,2%). Vi er undervægtet i aktier (71,7% mod 75% i
benchmark) og kreditobligationer (9,4% mod 10% i
benchmark), men porteføljens afkast følger fortsat fint
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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.
Februar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
3,6% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og vi ser fortsat cykliske aktier performe bedst. I februar
endte danske aktier med et afkast på 5,3%, USA 4% og
Europa 4% som de største vindere, mens Emerging
Markets aktier gav 1% og japanske aktier gav 0,7%.
Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 3,8% i
februar, 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
undervægtet. Den seneste tids markante stigning til aktier
ændrer ikke dette.

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
0,2% i februar, mens udenlandske statsobligationer gav 0,4%. Benchmark for obligationer gav 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med ca. 4%.
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Kreditobligationer gav et afkast på 0,9% i februar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer fortsat falder.
Kreditobligationer er undervægtet med 0,6%. Vi er
positive på kreditobligationer på den løbende merrente,
men ikke så optimistiske på kursopskrivninger fra
yderligere fald i spændet mellem kreditobligationer og
statsobligationer.

skulle komme så hurtigt tilbage efter 4. kvartals
dramatiske nedtur er overraskende i det lys. For at
retfærdiggøre de markante stigninger skal vi se øgede
forventninger til vækst og indtjening i den kommende tid.
Det var især da markedet tolkede at den amerikanske
centralbank tog yderligere rentestigninger af bordet, vi så
stigningerne accelerere.

Undervægten i obligationer og kreditobligationer skal ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Renterne er fortsat på meget lave niveauer, og handler
indenfor et smalt spænd. Renteforskellen mellem kreditog statsobligationer er fortsat faldende, efter at have
toppet ultimo 2018. Arbejdsløsheden er fortsat meget lav i
USA, men konjunkturindikatorer er bøjet af og kommer ud
under forventningerne.

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

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

71,7%

75,0%

-3,3%

Kreditobligationer

9,4%

10,0%

-0,6%

Obligationer

10,4%

15,0%

-4,6%

Ejendomme

7,4%

0,0%

7,4%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

Porteføljens afkast blev 1,9%, mod benchmarks 0,2%, og
5,6% år til dato svarende til benchmark.

Investeringsstrategi
I februar har aktier (3,7%) og kreditobligationer (0,5%)
givet bedre afkast end stats- og realkreditobligationer
(0,2%). Vi er let undervægtet i aktier (39,1% mod 40% i
benchmark) og kreditobligationer (25,2% mod 27,5% i
benchmark), men porteføljens afkast følger fortsat fint
med benchmark. Obligationer er markant undervægtet og
udgør 26,8% mod 32,5% i benchmark. Kreditobligationer
ser attraktive ud på den korte bane, til trods for at de har
leveret op mod 4% i årets første to måneder, primært fordi
vi ikke ser en stigning i konkursraten på den korte bane
og den øgede rente derved bidrager til at performe i
forhold til statsobligationer. Derudover har vi placeret
8,1% af porteføljen i ejendomme.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

Februar

2019

Afdeling

1,9%

5,6%

Benchmark

1,7%

5,5%

Merafkast, %-point

0,2%

0,1%

Februar blev endnu en måned med positive afkast for
både aktier, kreditobligationer, samt stats- og
realkreditobligationer. Danske aktier blev månedens
højdespringer med et afkast på 5%, mens europæiske
aktier gav et afkast på linje med amerikanske aktier på
4%, og Emerging Markets aktier trak lidt ned med 1%.
Alle regioner endte med pæne stigninger i februar såvel
som år til dato.
Stigningerne kommer i en periode, hvor der er fornyet
bekymring om væksten, samtidig med at indtjeningen i
virksomhederne falder lidt tilbage og der endnu ikke er
leveret på handelsaftalen mellem USA og Kina. At aktier
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Den globale vækst er let faldende, men det til trods ser vi
ikke en recession i 2019. En recession vil udfordre
risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer. Det
der kan føre til en recession indenfor de kommende 12-24
måneder er primært handelskrig, overraskende stram
pengepolitik i specielt USA og en markant faldende vækst
i Kina.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem globale
aktier, danske Aktier, Europa Value Aktier, og udvalgte
aktier fra USA, Europa samt Emerging Markets.
Februar har været en stærk aktiemåned med et afkast på
3,6% til globale aktier. Alle regioner gav positive afkast,
og vi ser fortsat cykliske aktier performe bedst. I februar
endte danske aktier med et afkast på 5,3%, USA 4% og
Europa 4% som de største vindere, mens Emerging
Markets aktier gav 1% og japanske aktier gav 0,7%.

NYHEDSBREV | NR. 3 – MARTS 2019

Aktieporteføljen gav samlet set et afkast på 4,3% i
februar, 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
undervægtet. Den seneste tids markante stigning til aktier
ændrer ikke dette.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

39,1%

40,0%

-0,9%

Kreditobligationer

25,2%

27,5%

-2,3%

Obligationer

26,8%

32,5%

-5,7%

Ejendomme

8,1%

0,0%

8,1%

Kontant

0,8%

0,0%

0,8%

PFA Invest Mellemlange Obligationer
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
0,1% i februar, mens udenlandske statsobligationer gav 0,4%. Benchmark for obligationer gav 0,2%. Stats- og
realkreditobligationer er undervægtet med 5,7%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,9% i februar, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer fortsat falder.
Kreditobligationer er undervægtet med 2%. Vi er positive
på kreditobligationer på den løbende merrente, men ikke
så optimistiske på kursopskrivninger fra yderligere fald i
spændet mellem kreditobligationer og statsobligationer.
Undervægten i obligationer og kreditobligationer skal ses i
sammenhæng med investeringen i ejendomme som
udgør en overvægt.

Ejendomme
Ejendomme gav 0,2% i februar, 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.

Afdelingen gav et afkast på 0,1% i februar, hvilket var på
niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
0,5%, mod et benchmarkafkast på 0,4%.
Ultimo februar er danske og europæiske renter stort set
på det niveau, hvor de startede måneden. På trods af
fortsat positiv stemning for risikable aktiver, blandt andet i
forventninger til mere positiv udvikling i handelskrigen
mellem USA og Kina, er renterne således forblevet meget
lave. De lave renter afspejler udsigten til fortsat meget
lempelig
pengepolitik
og
svage
europæiske
vækstindikatorer. Konverterbare realkreditobligationer
klarede sig bedre end statsobligationer i februar. Den
udenlandske efterspørgsel efter dansk realkredit, både
konverterbare og de korte rentetilpasningsobligationer, er
stadigvæk stor.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på -0,4 % i
februar mod et benchmarkafkast på -0,5 %. Afkast år til
dato er 0,4% mod et benchmarkafkast på 0,1 %.
Amerikanske nøgletal har tegnet et blandet billede af den
økonomiske tilstand. BNP-væksten i fjerde kvartal aftog til
2,6 % annualiseret fra 3,4 % kvartalet før, mens den årlige
vækst i 2018 landede på 2,9 %. Den amerikanske
centralbank bekræftede ved rentemødet i starten af
februar, at rentestigninger er sat på pause, da usikkerhed
om vækst i Kina og Europa, udfaldet af Brexit og usikre
aktiemarkeder overskyggede robust indenlandsk vækst.
Moderat inflation i underkanten af centralbankens
inflationsmål muliggør en sådan afventende tilgang.
Februar måned var karakteriseret ved kun meget små
udsving i amerikanske statsrenter, der omtrent sluttede
måneden uændrede.
Det samme var gældende for tyske statsrenter, hvor
volatiliteten ligeledes var meget lav igennem februar. Den
stigende skepsis til hvorvidt ECB formår at hæve renten i
løbet af 2019 medførte, at kreditspændet oplevede en
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indsnævring i løbet af februar, hvor særligt Sydeuropa
performede stærkt.
Usikkerheden om Storbritanniens udtrædelse af EU er
stadig høj. Uret tikker mod deadline d. 29. marts, hvor
Storbritannien ifølge planen udtræder. Den 12.-14. marts
stemmer parlamentet først om Theresa May’s aftale,
dernæst om man ønsker en hård brexit og på tredjedagen
om der skal ansøges om en forlængelse af fristen ultimo
marts. Der må forventes stigende markedsvolatilitet
omkring afstemningen og en klarhed omkring udfaldet af
brexit.

PFA Invest Kreditobligationer

For Emerging Markets blev februar blev endnu en stærk
måned, omend tempoet blev en smule mere behersket
ovenpå det store rally i januar måned. Der er fortsat
positive nye investeringer i aktivklassen, men de bliver i
højere grad mødt med betydelig stigning i nyudstedelser i
både stats- og erhvervsobligationer. Markedet er båret af
et stærkt momentum og positive forventninger til
neddrosling af handelskrigen samt fortsat lempelig
pengepolitik. Emerging Markets har generelt opført sig på
linje med de andre kreditklasser i løbet af i år, som alle
har oplevet en lignende udvikling. Visse steder i Emerging
Markets ser markedet ud til at være kommet en smule
foran sig selv, og især i Asien har markedet nogle steder
nået tilbage til niveauer fra februar 2018.

Afdelingen gav et afkast på 1,0 % i januar, hvilket var 0,3
procentpoint foran benchmark. Fonden er nu foran
benchmark med 0,1 % år til dato og har givet et samlet
afkast på 3,7 % ved udgangen af februar.

PFA Invest Danske Aktier

Markedet oplevede en fortsat indsnævring af
kreditpræmien i februar men i langt mindre hastighed og
omfang end i januar. Der kommer forsat nye investeringer
til aktivklassen, hvorfor der fortsat er et positivt teknisk
billede for kredit. Samlet var afkastet i måneden primært
drevet af et fald i kreditpræmierne eftersom både
amerikanske og europæiske renter oplevede mindre
stigninger.

Den største bidragsyder til månedens relative afkast var
undervægten i Ambu med 0,31 %. Udover normal høj
fluktuation blev aktien ramt af at CEO Lars Marcher
indløste optioner og efterfølgende solgte en større portion
aktier.

Investment Grade oplevede i løbet af januar og i februar
en rekobling med resten af kreditmarkedet både i form af
udvikling og nye investeringer. Udbuddet i form af
nyudstedelser tog til efter selskaberne lagde stilleperioder
bag sig efter regnskabsaflæggelse. Især mængden af
reverse yankee obligationer var høj, da det er attraktivt for
amerikanske selskaber at udstede i EUR for tiden. Dog
virkede efterspørgslen blandt investorerne til at overstige
udbuddet og det primære marked var meget aktivt. Vi
valgte at være mere selektive og kun at deltage i enkelte
nyudstedelser hvor risk/reward vurderes attraktivt på lang
sigt.
High Yield har haft den stærkeste start på et år siden
2001. Kreditspændet kørte ind med yderligere 40bps og
er nu indsnævret med 160bps siden den lokale top primo
januar. Den meget store konsensus undervægt i
aktivklassen, som blev opbygget gennem sidste halvdel af
2018, er blevet delvist udlignet, hvilket kan ses via af
markante inflow på mere USD 10mia i årets første
måneder. På ratingsiden klarede lav og høj kvalitet sig på
niveau. Samtidig er udstedelsesaktiviteten under sidste
års niveau. Februar bød på en større - dog forventet konkurs i form af Windstream, dog er den løbende
konkurs rate forsat historisk lav.
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Porteføljens afkast blev 6,0 % i februar, mod 5,2 % for
benchmark. For 2019 er porteføljens afkast 10,9 % mod
10,0 % for benchmark.

Pandora steg på et årsregnskab der var bedre end frygtet
og
indeholdt
en
ambitiøs
restruktureringsplan.
Overvægten bidrog til porteføljens relative afkast med
0,17 %. Efter årsregnskabet er Pandora solgt ned til en
neutral vægt i porteføljen. Det vurderes, at der efter
kursstigningen er et balanceret forhold mellem et stort
potentiale og en høj risiko.
ISS steg 11 % henover et årsregnskab uden større
overraskelser, hvorfor porteføljens overvægt bidrog
positivt til det relative afkast med 0,16 %. AP Møller
Maersk skuffede på forventningerne til 2019-indtjeningen,
hvilket gav et kursfald der blev udnyttet til at tage gevinst
på noget af porteføljens undervægt. Bidraget til
performance blev 0,16 %.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav et afkast på 3,0% i februar, mod 3,7% for
foreningens benchmark. År til dato har afdelingen opnået
et afkast på 10,8% mod et benchmark-afkast på 11,4%.
Den negative udvikling for februar måned kan væsentligst
henføres til afdelingens aktievalg indenfor den
amerikanske sundhedssektor. Der har således ikke været
signifikante sektormæssige og/eller regionale skævheder
bag udeblivelsen af den relative værdiskabelse.
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CVS Health trak især ned i værdiskabelsen i februar,
hvilket hovedsageligt skyldes, at selskabet kom med
årsregnskab for 2018, hvor de meldte ud at forventninger
for 2019 var lavere end ventet. Ledelsen indikerede i
denne forbindelse at integrationen af Aetna kunne blive
dyrere end først antaget. Derudover blev CVS Health,
Centene og UnitedHealth Group ramt negativt af frygt for
om Demokraternes ”Medicare for all” lovforslag kan blive
godkendt
og
erstatte
mange
af
de
private
sundhedsforsikringspolicer.
Også Facebook og Sabre bidrog negativt til afdelingens
afkast i februar. Det skyldes, at der var et par mindre
nyheder omkring regulatorisk pres på Facebook. Sabre
kom med et regnskab, som dannede grundlag for
estimatnedjusteringer. Endvidere er selskabet sårbart
overfor en fortsat handelskonflikt mellem USA og Kina.
Blandt de modvirkende positive positioner oplevede
AstraZeneca og Hiscox et re-bound efter den negative
kursudvikling, selskaberne oplevede i januar. Den
gunstige kursudvikling var i begge selskaber hjulpet af
fine regnskaber. Derudover fortsatte Norwegian Cruise
Line januars gode kurs ind i februar, hvilket var hjulpet af
en analytikers positive anbefaling og derefter et godt
årsregnskab.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 4,0% i februar, mens
benchmark gav et afkast på 4,1%.
Aktiemarkedet fortsatte stigningen fra januar og 2019 står
ved udgangen af februar som det år med den bedste
start.
Overordnet er det fortsat kvalitetsselskaber med stærke
balancer, der performer. Det forekommer derfor ikke at
investorerne køber ind i de kraftige stigninger, vi har set i
2019 med stor overbevisning.
På trods af at kvalitet var den bedste faktor var der meget
store bevægelser på enkeltaktieniveau. Eksempelvis steg
den italienske bank Unicredit, som bestemt ikke kan
betegnes som høj kvalitet, med 19%. Generelt var der en
positiv stemning på italienske banker, da markedet
opfattede de politiske risici som aftagende.
På sektorniveau var det sundhed og industri der klarede
sig
bedst,
mens
ejendomsselskaber
og
forsyningsselskaber klarede sig dårligst.
Hvis man ser på investeringsstile var det udover aktier
med høj kvalitet også aktier med høj vækst der klarede
sig bedst. Small-cap aktier klarede sig dårligst, hvilket

SIDE 13 | PFA INVEST |

også passer med temaet om at de kraftige stigninger i
markedet ikke købes med høj overbevisning.
De største positive bidrag i porteføljen kommer fra
engelske selskaber: HSBC (bank), Wirecard (teknologi)
og Next (detailhandel). De negative bidrag er kommet fra
EADS (industri), Societe Generale (bank) og Sanofi
(sundhed).

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I februar gav afdelingen et afkast på 3,7%, mod et afkast
for benchmark på 4,1%, målt ved afkastet på MSCI
Europa (DKK), og for hele året et afkast på 7,8%,
sammenlignet med benchmarkafkast på 10,6%.
De største positive bidrag til performance kom på
sektorniveau fra IT og Industri. IT-selskaberne havde
generelt en god måned og i porteføljen var dette primært
drevet af positionerne i Cap Gemini og Microsoft. Cap
Gemini’s resultat var bedre end ventet, drevet af vækst i
USA, og indenfor området Digital & Cloud, der voksede
mere end 20%. Microsofts regnskab var som forventet og
ligeledes med fokus på væksten i Cloud forretningen. De
positive bidrag i Industials kom primært fra eksponeringen
til Schneider Electric, der også var regnskabsaktuel og
levede op til forventningerne. Derudover lå selskabets
forventninger til 2019 over, hvad markedet havde håbet
for både omsætning of indtjeningen.
I porteføljen kom de største negative bidrag til
performance på sektorniveau fra eksponeringen til Cyklisk
Forbrug og Stabilt Forbrug. I Cyklisk Forbrug var det
porteføljens eksponering til Compass Goup, der på trods
af et udmærket regnskab ikke helt kunne følge med
markedet. Herudover var det eksponeringen til TUI, der
rapporterede et skuffende regnskab, hvor især det varme
vejr i sommeren 2018 bidrog til færre rejsebestillinger og
prispres som følge af den lavere efterspørgsel. I Stabilt
Forbrug var der et generelt pres på sektoren, efter
amerikanske Kraft Heinz var ude at sige, at man havde
behov for at investere yderligere i sine brands efter en
længere periode med fokus på lavere omkostninger. Dette
er blevet et tema for hele sektoren, der i de senere år har
kæmpet med lavere salgsniveauer end man har set
historisk, hvorfor markedet frygter, at der er tale om
generel underinvestering i marketing og dermed udsigt til
lavere marginer fremadrettet.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav et afkast på 4,4% i
februar, hvilket var 0,4 procentpoint højere end
benchmark. For året har afdelingen leveret et afkast 9,6%
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mod 12,1% for benchmark. Afdelingens afkast år til dato
er på niveau med indeks med tilsvarende risikoprofil, som
f.eks. MSCI US Minimum Volatility og MSCI US High
Dividend.
Amerikanske nøgletal har tegnet et blandet billede af den
økonomiske tilstand. BNP-væksten i fjerde kvartal aftog til
2,6% fra 3,4% kvartalet før, mens den årlige vækst i 2018
landede på 2,9%. Fremgangen i beskæftigelsen er fortsat
ufortrødent og sikrer sammen med gradvist stigende
lønninger et robust privatforbrug. Den amerikanske
centralbank bekræftede ved rentemødet i starten af
februar, at rentestigninger var sat på pause, da
usikkerhed om vækst i Kina og Europa, udfaldet af Brexit
og
usikre
aktiemarkeder
overskyggede
robust
indenlandsk vækst. Moderat inflation i underkanten af
centralbankens inflationsmål muliggør en sådan ”vent og
se” politik.

SIDE 14 | PFA INVEST |

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.
Ovenpå de pæne
kursstigninger i januar måned bød februar på en mere
blandet oplevelse, og omend markedet steg i februar var
det generelt de mere defensive selskaber, der leverede
de højeste afkast.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afdelingen for måneden fra Amazon (E-handel, ikke i
porteføljen), Estee Lauder (Forbrug) og Progressive
(Forsikring), mens International Flavors (Råvarer), United
Health (Sundhed) og Boeing (Industri, ikke i porteføljen)
var største negative bidragsydere.
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DISCLAIMER
Dette materiale er udarbejdet af PFA alene til orientering. PFA kan have positioner og handle i finansielle
instrumenter, der er omtalt i materialet. Indholdet i denne præsentation er ikke et tilbud om eller en opfordring
til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller foretage omlægninger eller lignende. Præsentationen
erstatter ikke kundens eget skøn over, hvilke dispositioner, der skal foretages. Efter PFA’s opfattelse er
præsentationens informationer korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for dens fuldkommenhed
eller nøjagtighed. PFA påtager sig intet ansvar for dispositioner som måtte foretages på baggrund af
præsentationen. Det historiske afkast er ikke en pålidelig indikator på fremtidige afkast. Alle rettigheder til den
viste information tilhører PFA og enhver videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående
tilladelse.
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