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Nu bliver det endnu mere attraktivt at investere i PFA Invest
Med nye stordriftsfordele og lavere omkostninger for kunderne gør PFA Invest sammen med vores samarbejdspartnere det nu
endnu mere attraktivt at investere og få opsparingen til at yngle.
Med flere nye konkrete tiltag sænkes de gennemsnitlige omkostninger for kunder i PFA Invest, hvilket gør det endnu mere
attraktivt at investere opsparingen i PFA Invests populære afdelinger.

Transparente priser og stordriftsfordele i
PFA Invest
PFA Invest og PFA Bank har indgået en aftale om at
forenkle priserne på formidlingsprovisionen (dækker bl.a.
rådgivning), så den ensrettes til 0,5% i alle afdelinger i PFA
Invest.
Det bevirker, at formidlingsprovisionen er den samme,
uanset om du ønsker en afdeling med mange eller få aktier.
For de fleste afdelingers vedkommende, betyder det, at
formidlingsprovisionen er blevet lavere.
I lyset af det nuværende meget lave renteniveau er det
yderligere aftalt mellem PFA Invest og PFA Bank, at der på
afdelingerne Mellemlange obligationer og Udenlandske
obligationer ydes en særlig rabat på 0,25%-point. Ligeledes
ydes der en særlig rabat på 0,1%-point til Balance AA. Det,
synes vi, er mest fair.
Herudover har PFA Invest indgået en aftale med PFA
Asset Management, der sikrer, at medlemmerne også
fremover vil få del i konkrete stordriftsfordele. Når formuen
overstiger 25 mia. kr. falder prisen på kapitalforvaltning og
administration med 10% og yderligere med 10%, når
1
formuen overstiger 50 mia. kr.
”Den nye aftale med PFA sikrer transparens og at fremtidig
vækst er lig med lavere priser for medlemmer i PFA Invest.
Det sikrer, at vi kan tilbyde investorerne nogle af markedets
laveste priser i aktivt forvaltede investeringsforeninger,
hvilket vi er meget tilfredse med,” siger Peter Engberg,
formand for PFA Invest.
Gode afkast kombineret med lave omkostninger har
resulteret i, at PFA Invest allerede opnår topkarakter blandt
de danske investeringsforeninger hos det uafhængige
analysebureau Morningstar. PFA Invests forskellige
afdelinger har en samlet score på 4,43 ud af 5 stjerner og

ligger dermed helt i toppen. En position der nu forventes at
2
blive styrket.
Læs mere her

Få ekstra fordele i PFA Bank
Har du en virksomhed eller er du, eller en nærtstående,
allerede i dag kunde i PFA, kan du få yderligere fordele
med PFA Invests største distributør, PFA Bank.
Kunder i PFA Bank får nemlig yderligere stordriftsfordele,
da omkostningerne falder, jo mere de investerer i PFA
Invests afdelinger. Det gør det fordelagtigt for PFA’s kunder
at samle deres opsparing i PFA Bank, hvor de vil blive
tilbudt nogen af de laveste priser på markedet for
investeringsforeninger.
Helt unikt er det, at medlemmer i PFA Invest, der er kunder
i PFA Bank, kan få rabat på 10%. på hele
formidlingsprovisionen allerede ved en opsparing på
500.000 kr. i PFA Invest.
"Vores målsætning er, at vi skal være mindst 20% billigere
end gennemsnittet af danske investeringsforeninger.
Hovedstyrken ligger i vores forretningsmodel, hvor vi ikke
har ejere, som skal have et overskud, og samtidig kan vi i
kraft af vores størrelse udnytte en række stordriftsfordele
og en fælles stærk investeringsmotor," siger Mads
Kaagaard koncerndirektør og CCO i PFA med ansvar for
privatkunder.
Rabatten gives på formidlingsprovisionen og følger PFA
Banks kundeprogram.
Læs mere her

2
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Den reducerede pris gælder på formuen ud over hhv. 25 og 50 mia. kr.
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Morningstar tildeler stjerner ud fra seneste 3 års performance. Det højeste
antal stjerner er fem. Afdelinger med mindre end 3 års historik modtager ikke
stjerner. Ovennævnte stjerner er pr. 28. februar 2018. Historisk afkast er
ikke garanti for fremtidigt afkast.
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Markedskommentar
April bød på stigende renter, højere aktiekurser, en styrket
amerikansk
dollar
og
stærke
regnskaber
fra
virksomhederne. Udviklingen afspejler robuste globale
vækstindikatorer,
gradvist
stigende
inflation
og
forsonende politiske toner fra de globale topledere og
brændpunkter. Fremadrettet virker det globale opsving
intakt og alle de store regioner bidrager til væksten, mens
centralbankerne stadig fører en yderst lempelig
pengepolitik.

USA overrasker positivt
Et af de mere markante skift de seneste måneder har
været stærkere end forventet amerikanske nøgletal, mens
europæiske nøgletal har været svagere end forventet. Der
er specielt tre faktorer, som har givet medvind til
amerikansk økonomi; Trumps skattereform og ekspansive
finanslov stimulerer væksten, og der er stadig en tendens
til, at finanshusene opjusterer vækstprognoserne. Denne
trend blev bekræftet af BNP-tal, der viste, at økonomien
voksede med 0,6% i 1. kvartal (2,9% i forhold til året før).
Det er lidt lavere end de foregående kvartaler, men mere
end analytikerne havde ventet og dermed en positiv
overraskelse. For det andet er den amerikanske dollar
knap 10% svagere i forhold til samme tid sidste år, hvilket
gavner eksporten og virksomhedernes indtjening i
udlandet. For det tredje understøtter det synkrone globale
opsving efterspørgsel og privatforbrug på tværs af
regioner.

Stigende inflation trækker amerikanske renter op
En væsentlig forskel ift. udviklingen i 2017 er dog, at
inflationsprognoserne for 2018 nu også opjusteres. Stærk
fremgang i beskæftigelsen har ført til et strammere
arbejdsmarked, og de seneste nøgletal indikerer, at
lønningerne gradvist er på vej op, om end lønstigningerne
stadig er lavere end de laveste punkter fra tidligere
opsving. Hertil kommer, at olieprisen er steget næsten
40% det seneste år, hvilket sammen med stigende
metalpriser
begynder
at
forplante
sig
i
produktionsleddene. Udviklingen er stadig gradvis og
understøtter den pengepolitiske kurs, som Fed har
udstukket om at hæve renten i et afmålt tempo. Der er
dog en stigende risiko for, at renten vil blive hævet fire
gange i løbet af i år, frem for tre gange, som tidligere har
været signaleret. Det har ført til, at amerikanske 10-årige
obligationsrenter steg med over 20 bp i april og for første
gang siden starten af 2014 kom over 3%.

De stigende renter har givet modvind til amerikanske
aktier, som ellers har nydt godt af en positiv nyhedsstrøm
fra en stærk regnskabssæson i 1. kvartal, hvor
regnskaberne har vist både omsætning og indtjening, der
ligger over analytikernes i forvejen høje estimater. Udover
stigende
renter
har
bekymring
om,
hvorvidt
virksomhederne kan fortsætte med at præstere i en
økonomi, som bevæger sig ind i den sene fase af
konjunkturcyklen, lagt en dæmper på aktiekurserne. Det
kan også være en af forklaringerne på, at europæiske
aktier har givet højere afkast den seneste måned, selvom
regnskaberne indtil videre har været knap så
imponerende.

Eurozonen skifter et gear ned
I Eurozonen er vækstindikatorerne bøjet af siden
rekordniveauerne
ved
årsskiftet,
og
de
mest
konjunkturfølsomme tillidsindikatorer er faldet fire
måneder i træk. Det tyder på, at det ikke blot er støj, men
at væksten har toppet og fremover vil ligge på lavere
niveauer end i slutningen af 2017. De første tal for BNPvæksten i Eurozonen viser da også, at væksten i 1.
kvartal faldt til 0,4% fra 0,7% i 4. kvartal. Der er dog
argumenter for, at væksten fremadrettet vil ligge på
relativt robuste niveauer. Den indenlandske efterspørgsel
er stadig solid og understøttes af fremgang på de
nationale arbejdsmarkeder, eksporten understøttes af det
globale opsving og kreditvæksten er gradvist stigende.
Hertil kommer, at indikatorer viser, at virksomhederne ved
årsskiftet vurderede, at deres lagre var for små ift.
efterspøgslen og at der derfor kom et ekstra, men
midlertidigt boost fra lageropbygning i tillidsindikatorerne.
De seneste måneders fald skal derfor ses i lyset af, at
genopbygningen af lagrene er overstået, og den ekstra
aktivitet er aftaget. PMI-Indeksene ligger stadig på
niveauer pænt over deres langsigtede gennemsnit og
signalerer vækst. Samtidig er den europæiske
centralbank meget påpasselig med at fastholde
signalerne om, at den meget lempelige pengepolitik
fortsætter. Det har medvirket til, at europæiske renter er
steget under 10 bp i april og at rentespændet til USA
dermed er øget. De mere afdæmpede rentestigninger,
kombineret med en svækkelse af euroen i april, har
bidraget til den pæne performance i europæiske aktier.

Geopolitiske risici ulmer stadig
Mens markedet i høj grad har fokuseret på den positive

nyhedsstrøm fra regnskaberne, ulmer de geopolitiske
spændinger stadig i baggrunden. Trump har udskudt
toldsatserne på europæisk stål og aluminium yderligere
en måned til juni, men parterne er ikke kommet tættere på
et kompromis. Mht. Kina har Trump sendt en delegation til
Kina for at starte en dialog om mulighederne for at rette
op på det store handelsunderskud. Det er positivt, at
parterne taler sammen, men der er ikke umiddelbart

udsigt til en afklaring, og temaet kommer nok fortsat til at
trække overskrifter de kommende måneder. Hertil
kommer
negative
impulser
til
oliepriserne
fra
usikkerheden om Iranaftalen, som Trump skal tage stilling
til den 12. maj. Endelig giver det historiske topmøde
mellem Nord- og Sydkorea forhåbninger om, at risikoen
for en væbnet konflikt i Asien er parkeret indtil videre.

Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
PFA Invest afdelinger

April

2018

2017

2016

2015

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,4%

-0,6%

0,7%

-

-

0,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

1,1%

-0,7%

3,7%

5,2%

7,1%

30,3%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

1,6%

-0,8%

0,7%

-

-

-0,1%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

2,4%

-0,7%

6,6%

5,4%

10,3%

61,2%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

3,3%

-0,7%

7,4%

4,9%

-0,9%

10,9%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,2%

-0,3%

1,0%

1,4%

-

2,2%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-0,1%

-1,5%

5,9%

8,1%

7,8%

43,2%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,5%

-0,8%

-0,1%

-3,0%

-

-3,9%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

5,3%

0,3%

8,9%

5,4%

17,7%

102,1%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

1,6%

-0,4%

14,5%

4,0%

36,4%

162,1%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

4,8%

-1,5%

8,8%

-0,6%

11,4%

53,9%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

4,7%

-1,1%

11,2%

3,0%

14,1%

28,2%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

3,9%

-1,5%

3,0%

5,9%

-

7,5%

21-10-2016

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

April

2018

Afdeling

0,4%

-0,6%

Benchmark

0,0%

-0,9%

Merafkast, %-point

0,4%

0,3%

April var positiv for risikofyldte aktiver, selvom vi
oplevede stigende renter i både USA og Europa.
Retorikken omkring handelskrig blev lidt mere afdæmpet,
og en mulig konflikt på den koreanske halvø blev mindre
sandsynlig. Aktiemarkedet tog vel imod den pæne start
på regnskabssæsonen i USA, på trods af at der var store
forventninger til regnskaberne. Europæiske aktier bidrog
med de højeste afkast til porteføljen, med en stigning på
godt 4%, mens obligationer gav negative afkast pga.
rentestigningerne. I april nåede den amerikanske 10årige rente op over 3%, hvilket gav lidt rystelser i
markedet - men det er ikke umuligt, at aktier fortsat kan
stige, selv om renten er over 3%. Investeringerne i USD
trak afkastet op i april, da USD steg ca. 2%.
Arbejdsløsheden forblev lav i USA, og tillidsindikatorerne
for den amerikanske økonomi forblev på høje niveauer,
om end de faldt lidt tilbage i forhold til de foregående
målinger. Væksten er fortsat i den pæne ende, og der er
tegn på begyndende inflation.
Samlet set gav porteføljen et afkast på 0,4% i april,
hvilket var 0,4%-point mere end benchmark. År til dato
har porteføljen givet -0,6%, 0,4%-point mere end
benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har porteføljen været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Porteføljen ligger pt. med en aktieovervægt på 2,0%point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget
fra placeringen i stats- og kreditobligationer. Europæiske
aktier er overvægtet i forhold til amerikanske aktier.
Danske
obligationer
og
kreditobligationer
er
undervægtet, og samlet set er porteføljens renterisiko
lavere end benchmark, som følge af lavere varighed og
mindre andel i obligationer. Økonomien og aktierne er på
vej ind i en mere sencyklisk periode, hvor de højeste
afkast ligger bag os. Der kan dog fortsat godt være et
godt aktie år i vente, hvilket vi hælder til. Pengepolitikken
er fortsat lempelig på globalt plan i forhold til væksten,
SIDE 5 | PFA INVEST |

kreditvilkårene for virksomhederne er i bedring og
inflationen har endnu ikke tvunget centralbankerne til at
hæve renterne aggressivt.

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.
Porteføljens andel i PFA Invest Globale aktier gav en flot
merperformance, hvilket bidrager positivt til afkastet.
Aktiemarkederne gav pæne positive afkast i april.
Porteføljen gav 3,9%, hvilket er 1,0%-point mere end
benchmark. Porteføljens eksponering til PFA Invest
Globale Aktier gav 5,3%, mens PFA Invest Danske Aktier
gav 1,6%. Porteføljens europæiske aktier trak afkastet
lidt op i forhold til benchmark, mens Emerging Markets
aktier trak ned. År til dato har aktier givet et afkast på 0,2%. Året har budt på en meget positiv periode frem til
januar, efterfulgt af tilsvarende tab efter primo februar.
Med stigningen i april er et globalt aktieafkast tilbage nær
0%. Cykliske aktier har gennem perioden gjort det bedre
end de mere defensive aktier.

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. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt
afkast på 0,2%. Den 10-årige danske statsrente steg
godt 5 bp i april. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har givet et afkast på -0,8% i år.
Amerikanske renter er steget noget mere end de
europæiske på det seneste, og spændet mellem
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amerikanske renter og europæiske er på et meget højt
niveau. Kreditobligationer er i høj grad eksponeret mod
amerikanske renter.
Kreditobligationer gav et afkast på 0% i april.
Kreditspændet til statsobligationer faldt i april, hvilket er
positivt for kreditobligationer, men pga. stigninger i det
generelle renteniveau er aktivklassen faldet lidt tilbage.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. År til dato har kredit givet
–0,9%, hvilket er 1,9% mere end benchmark for denne
delportefølje.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

12,0%

10,0%

2,0%

Kreditobligationer

28,1%

30,0%

-1,9%

Obligationer

58,6%

60,0%

-1,4%

Kontant

1,3%

0,0%

1,3%

Samlet set gav porteføljen et afkast på 1,1% i april,
hvilket var 0,7%-point mere end benchmark. År til dato
har porteføljen givet -0,7%, 0,4%-point mere end
benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har porteføljen været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Porteføljen ligger pt. med en aktieovervægt på 2,8%point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget
fra placeringen i stats- og kreditobligationer. Europæiske
aktier er overvægtet i forhold til amerikanske aktier.
Danske
obligationer
og
kreditobligationer
er
undervægtet, og samlet set er porteføljens renterisiko
lavere end benchmark, som følge af lavere varighed og
mindre andel i obligationer. Økonomien og aktierne er på
vej ind i en mere sencyklisk periode, hvor de højeste
afkast ligger bag os. Der kan dog fortsat godt være et
godt aktie år i vente, hvilket vi hælder til. Pengepolitikken
er fortsat lempelig på globalt plan i forhold til væksten,
kreditvilkårene for virksomhederne er i bedring og
inflationen har endnu ikke tvunget centralbankerne til at
hæve renterne aggressivt.

PFA Invest Balance A
Performance

April

2018

Afdeling

1,1%

-0,7%

Benchmark

0,4%

-1,2%

Merafkast, %-point

0,7%

0,4%

Aktier

April var positiv for risikofyldte aktiver, selvom vi
oplevede stigende renter i både USA og Europa.
Retorikken omkring handelskrig blev lidt mere afdæmpet,
og en mulig konflikt på den koreanske halvø blev mindre
sandsynlig. Aktiemarkedet tog vel imod den pæne start
på regnskabssæsonen i USA, på trods af at der var store
forventninger til regnskaberne. Europæiske aktier bidrog
med de højeste afkast til porteføljen, med en stigning på
godt 4%, mens obligationer gav negative afkast pga.
rentestigningerne. I april nåede den amerikanske 10årige rente op over 3%, hvilket gav lidt rystelser i
markedet - men det er ikke umuligt, at aktier fortsat kan
stige, selv om renten er over 3%. Investeringerne i USD
trak afkastet op i april, da USD steg ca. 2%.
Arbejdsløsheden forblev lav i USA, og tillidsindikatorerne
for den amerikanske økonomi forblev på høje niveauer,
om end de faldt lidt tilbage i forhold til de foregående
målinger. Væksten er fortsat i den pæne ende, og der er
tegn på begyndende inflation.

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.
Porteføljens andel i PFA Invest Globale aktier gav en flot
merperformance, hvilket bidrager positivt til afkastet.
Aktiemarkederne gav pæne positive afkast i april.
Porteføljen gav 4,0%, hvilket er 1,1%-point mere end
benchmark. Porteføljens eksponering til PFA Invest
Globale Aktier gav 5,3%, mens PFA Invest Danske Aktier
gav 1,6%. Porteføljens europæiske aktier trak afkastet
lidt op i forhold til benchmark, mens Emerging Markets
aktier trak ned. År til dato har aktier givet et afkast på 0,4%. Året har budt på en meget positiv periode frem til
januar, efterfulgt af tilsvarende tab efter primo februar.
Med stigningen i april er et globalt aktieafkast tilbage nær
0%. Cykliske aktier har gennem perioden gjort det bedre
end de mere defensive aktier.

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
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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. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt
afkast på 0,2%. Den 10-årige danske statsrente steg
godt 5 bp i april. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har givet et afkast på -0,8% i år.
Amerikanske renter er steget noget mere end de
europæiske på det seneste, og spændet mellem
amerikanske renter og europæiske er på et meget højt
niveau. Kreditobligationer er i høj grad eksponeret mod
amerikanske renter.
Kreditobligationer gav et afkast på 0% i april.
Kreditspændet til statsobligationer faldt i april, hvilket er
positivt for kreditobligationer, men pga. stigninger i det
generelle renteniveau er aktivklassen faldet lidt tilbage.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. År til dato har kredit givet
–1,3%, hvilket er 1,5% mere end benchmark for denne
delportefølje.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

27,8%

25,0%

2,8%

Kreditobligationer

32,8%

35,0%

-2,2%

Obligationer

37,4%

40,0%

-2,6%

Kontant

2,0%

0,0%

2,0%

April var positiv for risikofyldte aktiver, selvom vi
oplevede stigende renter i både USA og Europa.
Retorikken omkring handelskrig blev lidt mere afdæmpet,
og en mulig konflikt på den koreanske halvø blev mindre
sandsynlig. Aktiemarkedet tog vel imod den pæne start
på regnskabssæsonen i USA, på trods af at der var store
forventninger til regnskaberne. Europæiske aktier bidrog
med de højeste afkast til porteføljen, med en stigning på
godt 4%, mens obligationer gav negative afkast pga.
rentestigningerne. I april nåede den amerikanske 10årige rente op over 3%, hvilket gav lidt rystelser i
markedet - men det er ikke umuligt, at aktier fortsat kan
stige, selv om renten er over 3%. Investeringerne i USD
trak afkastet op i april, da USD steg ca. 2%.
Arbejdsløsheden forblev lav i USA, og tillidsindikatorerne
for den amerikanske økonomi forblev på høje niveauer,
om end de faldt lidt tilbage i forhold til de foregående
målinger. Væksten er fortsat i den pæne ende, og der er
tegn på begyndende inflation.
Samlet set gav porteføljen et afkast på 2,4% i april,
hvilket var 1%-point mere end benchmark. År til dato har
porteføljen givet -0,7%, 0,2%-point mere end benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har porteføljen været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Porteføljen ligger pt. med en aktieovervægt på 3,0%point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget
fra placeringen i stats- og kreditobligationer. Europæiske
aktier er overvægtet i forhold til amerikanske aktier.
Danske
obligationer
og
kreditobligationer
er
undervægtet, og samlet set er porteføljens renterisiko
lavere end benchmark, som følge af lavere varighed og
mindre andel i obligationer. Økonomien og aktierne er på
vej ind i en mere sencyklisk periode, hvor de højeste
afkast ligger bag os. Der kan dog fortsat godt være et
godt aktie år i vente, hvilket vi hælder til. Pengepolitikken
er fortsat lempelig på globalt plan i forhold til væksten,
kreditvilkårene for virksomhederne er i bedring og
inflationen har endnu ikke tvunget centralbankerne til at
hæve renterne aggressivt.

PFA Invest Balance B
Performance

April

2018

Afdeling

2,4%

-0,7%

Benchmark

1,4%

-0,9%

Merafkast, %-point

1,0%

0,2%

Aktier
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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.
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Porteføljens andel i PFA Invest Globale aktier gav en flot
merperformance, hvilket bidrager positivt til afkastet.
Aktiemarkederne gav pæne positive afkast i april.
Porteføljen gav 3,6%, hvilket er 0,7%-point mere end
benchmark. Porteføljens eksponering til PFA Invest
Globale Aktier gav 5,3%, mens PFA Invest Danske Aktier
gav 1,6%. Porteføljens europæiske aktier trak afkastet
lidt op i forhold til benchmark, mens Emerging Markets
aktier trak ned. År til dato har aktier givet et afkast på 0,5%. Året har budt på en meget positiv periode frem til
januar, efterfulgt af tilsvarende tab efter primo februar.
Med stigningen i april er et globalt aktieafkast tilbage nær
0%. Cykliske aktier har gennem perioden gjort det bedre
end de mere defensive aktier.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

58,0%

55,0%

3,0%

Kreditobligationer

17,4%

20,0%

-2,6%

Obligationer

22,7%

25,0%

-2,3%

1,9%

0,0%

1,9%

Kontant

PFA Invest Balance C
Performance

April

2018

Afdeling

3,3%

-0,7%

Benchmark

2,1%

-0,8%

Merafkast, %-point

1,2%

0,1%

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt
afkast på -0,2%. Den 10-årige danske statsrente steg
godt 5 bp i april. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har givet et afkast på -0,8% i år.
Amerikanske renter er steget noget mere end de
europæiske på det seneste, og spændet mellem
amerikanske renter og europæiske er på et meget højt
niveau. Kreditobligationer er i høj grad eksponeret mod
amerikanske renter.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,1% i april.
Kreditspændet til statsobligationer faldt i april, hvilket er
positivt for kreditobligationer, men pga. stigninger i det
generelle renteniveau er aktivklassen faldet lidt tilbage.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. År til dato har kredit givet
-1,3%, hvilket er 1,4% mere end benchmark for denne
delportefølje.
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April var positiv for risikofyldte aktiver, selvom vi
oplevede stigende renter i både USA og Europa.
Retorikken omkring handelskrig blev lidt mere afdæmpet,
og en mulig konflikt på den koreanske halvø blev mindre
sandsynlig. Aktiemarkedet tog vel imod den pæne start
på regnskabssæsonen i USA, på trods af at der var store
forventninger til regnskaberne. Europæiske aktier bidrog
med de højeste afkast til porteføljen, med en stigning på
godt 4%, mens obligationer gav negative afkast pga.
rentestigningerne. I april nåede den amerikanske 10årige rente op over 3%, hvilket gav lidt rystelser i
markedet - men det er ikke umuligt, at aktier fortsat kan
stige, selv om renten er over 3%. Investeringerne i USD
trak afkastet op i april, da USD steg ca. 2%.
Arbejdsløsheden forblev lav i USA, og tillidsindikatorerne
for den amerikanske økonomi forblev på høje niveauer,
om end de faldt lidt tilbage i forhold til de foregående
målinger. Væksten er fortsat i den pæne ende, og der er
tegn på begyndende inflation.
Samlet set gav porteføljen et afkast på 3,3% i april,
hvilket var 1,2%-point mere end benchmark. År til dato
har porteføljen givet -0,7%, 0,1%-point mere end
benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har porteføljen været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Porteføljen ligger pt. med en aktieovervægt på 3,1%point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget
fra placeringen i stats- og kreditobligationer. Europæiske
aktier er overvægtet i forhold til amerikanske aktier.
Danske
obligationer
og
kreditobligationer
er
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undervægtet, og samlet set er porteføljens renterisiko
lavere end benchmark, som følge af lavere varighed og
mindre andel i obligationer. Økonomien og aktierne er på
vej ind i en mere sencyklisk periode, hvor de højeste
afkast ligger bag os. Der kan dog fortsat godt være et
godt aktie år i vente, hvilket vi hælder til. Pengepolitikken
er fortsat lempelig på globalt plan i forhold til væksten,
kreditvilkårene for virksomhederne er i bedring og
inflationen har endnu ikke tvunget centralbankerne til at
hæve renterne aggressivt.

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.

statsobligationer har givet et afkast på -0,8% i år.
Amerikanske renter er steget noget mere end de
europæiske på det seneste, og spændet mellem
amerikanske renter og europæiske er på et meget højt
niveau. Kreditobligationer er i høj grad eksponeret mod
amerikanske renter.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,1% i april.
Kreditspændet til statsobligationer faldt i april, hvilket er
positivt for kreditobligationer, men pga. stigninger i det
generelle renteniveau er aktivklassen faldet lidt tilbage.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. År til dato har kredit givet
-1,2%, hvilket er 1,6% mere end benchmark for denne
delportefølje.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Porteføljens andel i PFA Invest Globale aktier gav en flot
merperformance, hvilket bidrager positivt til afkastet.

Aktier

78,1%

75,0%

3,1%

Kreditobligationer

9,3%

10,0%

-0,7%

Aktiemarkederne gav pæne positive afkast i april.
Porteføljen gav 3,5%, hvilket er 0,6%-point mere end
benchmark. Porteføljens eksponering til PFA Invest
Globale Aktier gav 5,3%, mens PFA Invest Danske Aktier
gav 1,6%. Porteføljens europæiske aktier trak afkastet
lidt op i forhold til benchmark, mens Emerging Markets
aktier trak ned. År til dato har aktier givet et afkast på 0,5%. Året har budt på en meget positiv periode frem til
januar, efterfulgt af tilsvarende tab efter primo februar.
Med stigningen i april er et globalt aktieafkast tilbage nær
0%. Cykliske aktier har gennem perioden gjort det bedre
end de mere defensive aktier.

Obligationer

10,5%

15,0%

-4,5%

Kontant

2,1%

0,0%

2,1%

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt
afkast på -0,2%. Den 10-årige danske statsrente steg
godt 5 bp i april. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
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PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

April

2018

Afdeling

1,6%

-0,8%

Benchmark

0,9%

-1,0%

Merafkast, %-point

0,7%

0,3%

April var positiv for risikofyldte aktiver, selvom vi
oplevede stigende renter i både USA og Europa.
Retorikken omkring handelskrig blev lidt mere afdæmpet,
og en mulig konflikt på den koreanske halvø blev mindre
sandsynlig. Aktiemarkedet tog vel imod den pæne start
på regnskabssæsonen i USA, på trods af at der var store
forventninger til regnskaberne. Europæiske aktier bidrog
med de højeste afkast til porteføljen, med en stigning på
godt 4%, mens obligationer gav negative afkast pga.
rentestigningerne. I april nåede den amerikanske 10årige rente op over 3%, hvilket gav lidt rystelser i
markedet - men det er ikke umuligt, at aktier fortsat kan
stige, selv om renten er over 3%. Investeringerne i USD
trak afkastet op i april, da USD steg ca. 2%.
Arbejdsløsheden forblev lav i USA, og tillidsindikatorerne
for den amerikanske økonomi forblev på høje niveauer,
om end de faldt lidt tilbage i forhold til de foregående
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målinger. Væksten er fortsat i den pæne ende, og der er
tegn på begyndende inflation.
Samlet set gav porteføljen et afkast på 1,6% i april,
hvilket var 0,7%-point mere end benchmark. År til dato
har porteføljen givet -0,8%, 0,3%-point mere end
benchmark.

Investeringsstrategi
Igennem 2017 har porteføljen været placeret med en
neutral til lille overvægt i aktier i forhold til obligationer.
Porteføljen ligger pt. med en aktieovervægt på 2,4%point, da vi fortsat er positive på aktier i forhold til
obligationer. Overvægten i aktier er hovedsageligt taget
fra placeringen i stats- og kreditobligationer. Europæiske
aktier er overvægtet i forhold til amerikanske aktier.
Danske
obligationer
og
kreditobligationer
er
undervægtet, og samlet set er porteføljens renterisiko
lavere end benchmark, som følge af lavere varighed og
mindre andel i obligationer. Økonomien og aktierne er på
vej ind i en mere sencyklisk periode, hvor de højeste
afkast ligger bag os. Der kan dog fortsat godt være et
godt aktie år i vente, hvilket vi hælder til. Pengepolitikken
er fortsat lempelig på globalt plan i forhold til væksten,
kreditvilkårene for virksomhederne er i bedring og
inflationen har endnu ikke tvunget centralbankerne til at
hæve renterne aggressivt.

Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden
enkeltinvesteringer
i
danske
obligationer
og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt
afkast på 0,2%. Den 10-årige danske statsrente steg
godt 5 bp i april. Realkreditobligationer har performet på
niveau
med
statsobligationer.
Udenlandske
statsobligationer har givet et afkast på -0,8% i år.
Amerikanske renter er steget noget mere end de
europæiske på det seneste, og spændet mellem
amerikanske renter og europæiske er på et meget højt
niveau. Kreditobligationer er i høj grad eksponeret mod
amerikanske renter.
Kreditobligationer gav et afkast på 0% i april.
Kreditspændet til statsobligationer faldt i april, hvilket er
positivt for kreditobligationer, men pga. stigninger i det
generelle renteniveau er aktivklassen faldet lidt tilbage.
Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, der
normalt performer godt i en økonomi som den
nuværende, der oplever vækst. År til dato har kredit givet
–1,1%, hvilket er 1,7% mere end benchmark for denne
delportefølje.

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

42,4%

40,0%

2,4%

Aktier

Kreditobligationer

26,0%

27,5%

-1,5%

Porteføljens globale aktier gav en flot merperformance,
hvilket bidrager positivt til afkastet.

Obligationer

31,4%

32,5%

-1,1%

Kontant

0,2%

0,0%

0,2%

Aktiemarkederne gav pæne positive afkast i april.
Porteføljen gav 2,7%. Porteføljens europæiske aktier trak
afkastet lidt op i forhold til benchmark, mens Emerging
Markets aktier og danske aktier trak ned. År til dato har
aktier givet et afkast på -0,6%. Året har budt på en meget
positiv periode frem til januar, efterfulgt af tilsvarende tab
efter primo februar. Med stigningen i april er et globalt
aktieafkast tilbage nær 0%. Cykliske aktier har gennem
perioden gjort det bedre end de mere defensive aktier.

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
SIDE 10 | PFA INVEST |

Fordeling

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på 0,7% i
april, hvilket var på niveau med benchmark.
April var præget af stigende renter i kølvandet på
stigende oliepris og forventning til en øget inflation
primært i USA, hvilket også fik de europæiske renter til at
bevæge sig opad. Efter ECB’s rentemøde medio april
vendte stemningen og de europæiske renter faldt tilbage,
men ved månedens afslutning endte renterne dog
højere. Stemningen smittede af på de konverterbare
realkreditobligationer, og en ringere udenlandsk
efterspørgsel betød, at kreditspændet bevægede sig
udad. Vi så en fortsat faldende rentevolatilitet i april,
hvilket ellers er til gavn for de konverterbare
realkreditobligationer.
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PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,7% efter omkostninger i
april, hvilket er på niveau med benchmark. Afkastet år til
dato er således -0,85% efter omkostninger mod et
benchmarkafkast på -0,94%.
Et af de mere markante skift de seneste måneder har
været stærkere end forventet amerikanske nøgletal.
Trumps skattereform og ekspansive finanslov stimulerer
væksten i positiv retning, hvilket generelt har givet
anledning til at opjustere vækstprognoserne. Det har ført
til, at amerikanske 10-årige obligationsrenter steg med
over 20 bp i april og for første gang siden starten af 2014
kom over 3%. Afdelingen har ligget undervægtet
renterisiko i USA, hvilket har bidraget positivt til afkast.
I Eurozonen er vækstindikatorerne bøjet af siden
rekordniveauerne ved årsskiftet, og de mest
konjunkturfølsomme PMI-indeks er faldet fire måneder i
træk. Det tyder således på, at væksten har toppet og
fremover vil ligge på lavere niveauer end i slutningen af
2017. Samtidig er den europæiske centralbank meget
klar i mælet om, at pengepolitikken i valutaområdet
fortsat vil være meget lempelig. Det har medvirket til, at
europæiske renter blot steg 10 bp i april, mod en stigning
på 20 bp. i USA, og rentespændet til USA dermed er
øget.
På trods af fortsat usikkerhed på den politiske front i
Italien, fortsatte italienske statsobligationer med at
handle stærkt i april og outperformede den mere sikre
tyske statsrente med 13 bp. Dette har bidraget positivt til
afkast, grundet afdelingens overvægt til risiko i
Sydeuropa.

PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,4% i april, hvilket er
0,33% bedre end benchmark efter omkostninger.
Dermed har foreningen ved udgangen af måneden
opnået et merafkast på 1,42% i 2018, hvilket primært
skyldes papirudvælgelsen i porteføljen.
April bød på fortsat stigende renter i USA og en endnu
fladere rentekurve. Både Investment Grade og især High
Yield havde en stærk måned med søgning imod
aktivklassen. Det absolutte afkast blev dog primært
præget af de stigende amerikanske renter, som
resulterede i et samlet negativt afkast for måneden.
For Investment Grade obligationer var især ECB´s
opkøbsprogram i fokus. Selvom centralbanken fortsat
opkøber virksomhedsobligationer faldt aktiviteten med
60% i april. Dog har centralbanken løbende købt mere i
nyudstedelser, og den seneste måned blev der udstedt
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40% færre obligationer i forhold til marts, på grund af
påskeferieperioden. På pressemødet sagde Mario
Draghi, at den lavere opkøbsaktivitet skyldes
sæsoneffekter og ikke en aftrapning af opkøbene.
High Yield leverede et positivt afkast i april.
Kreditspændet kørte ind, men stigende amerikanske
renter trak den anden vej. Det betød, at obligationer med
den laveste kreditkvalitet klarede sig bedst, mens
obligationer med den højeste klarede sig dårligst pga. af
højere rentefølsomhed. Olien forsatte den positive trend
og ligger nu i det højeste niveau i fire år. Sektormæssigt
klarede Energi og Kommunikation sig bedst, sidstnævnte
var drevet af en potentiel fusion mellem Sprint og TMobile, som vil skabe en ligeværdig konkurrent til AT&T
og Verizon. Mængden af nyudstedelser er opadgående,
men stadig markant under de seneste års niveau.
Således var månedens USD udstedelse på USD 21 mia.
mod en ”normal” april på USD 33 mia. Inflow til aktivklassen var positiv med knap USD 1 mia., hvilket er
første gang i adskillige måneder. Konkursraten er
uændret i niveauet 2,3%. Vi foretrækker USD over EUR
High Yield og lavere over højere kreditkvalitet.
For Emerging Markets har året været præget af betydelig
udstedelsesmængde, hvilket har været sværere at
absorbere i april. En række hændelser satte markedet
under pres, blandt andet nye amerikanske sanktioner
imod udvalgte russiske selskaber såsom Rusal. Tyrkiet
har haft det svært igennem hele året og fortsatte april
med pres på valutaen og rentemarkedet, svage eksterne
balancer og usikker pengepolitik. Herudover kom især
Argentina i fokus, efter at centralbanken har brugt en del
reserver på at forsvare valutaen. Tvivlen omkring
retningen fra Centralbanken har skræmt markedet og
sendt både kredit, valuta og renter ud i et betydeligt
frasalg. For Emerging Markets generelt er kreditspændet
nu tilbage til niveauerne fra eftersommeren sidste år, og
der begynder efterhånden at opstå interessante
muligheder i markedet.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingen gav et afkast på 1,7% i april, mod et afkast for
benchmark på 1,9%.
I slutningen af april kom de første danske regnskaber for
første kvartal. Både Nordea og Danske Bank skuffede på
omsætningen
pga.
mindre
medvind
fra
kapitalmarkederne og pres på rentemarginalerne.
Ørsted kom med et stærkt resultat og en opjustering,
som skyldtes god eksekvering i opførslen af vindparker
samt gode vindforhold.
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DFDS annoncerede 12. april købet af det tyrkiske rederi
UN RO RO, hvilket markedet belønnede med en pæn
kursstigning. Afdelingens overvægt i DFDS bidrog
dermed pænt til afkastet, relativt til markedet.
IC group opjusterede 24. april forventningerne til
finansåret fra ca. 5% margin til ca. 6% margin.
Kursstigningen gav et godt bidrag til afdelingens afkast.
NKT blev ramt af udskydelse af elforbindelsen Viking
Link mellem Danmark og Storbritannien, hvilket kostede
på afdelingens afkast.
Derudover blev afdelingen ramt, relativt til markedet, af
undervægtene i Maersk og Lundbeck.

marked, vurderer vi en fortsat markant eksponering til
teknologiaktierne, som værende attraktiv. Det er
yderligere vores vurdering, at data-skandalen i Facebook
og den øgede rumlen om mere regulering blandt andet
fra EU’s side ikke på den lange bane vil have
tilstrækkelig negativ effekt på selskabernes evne til
fortsat at kunne vokse profitabelt.
I april har de største bidrag været fra Kering, Philips og
CVS, mens de største negative bidrag har været fra
Reckitt, eBay og Ally Financial.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 4,7% i april og har givet
-1,1% i afkast i 2018.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen Globale Aktier gav et afkast på 5,3% i april,
hvilket er 2,4%-point bedre end dets benchmark, MSCI
World. I 2018 er afkastet 0,3%, hvilket er 1,0%-point
bedre end benchmark.
Det bedre afkast afspejler generelt gode regnskaber fra
porteføljens selskaber, og samtidig har den faldende
euro været gunstig for porteføljens europæiske
selskaber. Selskaber som SAP og Philips er således
kommet stærkt igen, efter begge selskaber leverede
flotte regnskaber, og kan se frem til mindsket modvind fra
en styrket euro.
Luksusselskaberne Kering og LVMH leverede rigtig flotte
regnskaber, der viser, at forbrugerne på ingen måde
holder sig tilbage fra at købe de dyre luksusvarer.
Samme tendens var synlig hos Dometic, der producerer
udstyr til camping- og bådeindustrien, Norwegian Cruise
Line og hos Pernod, hvor det i stigende grad er de dyre
mærker herunder Cognac-flaskerne, der trækker
resultatet op. Tendensen er overordnet, at forbrugerne i
stigende grad vælger at bruge flere af deres penge på de
varer og oplevelser, der betyder noget for dem, mens de
samtidig i supermarkederne i stigende grad køber de
billigere Private Label-mærker. Porteføljen har derfor
fortsat en stærk eksponering mod luksusvarer, det aktive
udendørsliv og rejse- og restaurationsoplevelser, mens
eksponering til de traditionelle stabile forbrugsvarer, som
blandt andet findes i selskaberne Nestle, Kraft og
Unilever, er reduceret.
Porteføljen er fortsat stærkt eksponeret mod de store
teknologiselskaber gennem investeringer i blandt andet
Google, Facebook, Microsoft, Apple og Alibaba. Fælles
for alle selskaber har været, at de har leveret super gode
regnskaber, med imponerende omsætningsvækst. I
betragtning af at værdifastsættelsen af disse selskaber
fortsat ikke er anstrengt, sammenlignet med det øvrige
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At dømme på markedsreaktionen i april ser det ud til, at
markedet indregner, at vi har set toppen af den politiske
usikkerhed, i form af risiko for handelskrig og Trumps
Twitter angreb på nogle af de store IT virksomheder.
Samtidig ser vi en globalt set rigtig flot regnskabssæson,
hvor noget af det er drevet af skattelettelser.
April var præget af en reversering af de investeringsstile,
der var gode i marts. Det vil sige, at aktier med høj
kvalitet og lav usikkerhed var de dårligste aktier i april,
mens de bedste var aktier med en høj udbytteprocent.
Hvis man ser nærmere på denne performance fra et
sektorperspektiv, var aktier i energisektoren således de
markant bedst performende aktier, mens aktier inden for
sundhed og stabile forbrugsgoder var blandt de dårligst
performende.
Netop aktier i sundhedssektoren og stabile forbrugsgoder
har en stor eksponering til dollarkursen, som har været
under pres i lang tid. En stigning i dollaren vil kunne
hjælpe disse selskaber.
De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
Moncler (luksusgoder), Marine Harvest (fødevarer),
Aegon (forikring). De negative bidrag er kommet fra
Philips Ligtning (industri), Tate & Lyle (ingredienser),
samt Lufthansa (transport).

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
I april gav afdelingen et afkast på 4,5% mod et afkast for
benchmark på 4,6%, målt ved afkastet på MSCI Europa
(DKK), og for hele året et afkast på -1,1% sammenlignet
med benchmarkafkast på 0,2%.
I porteføljen var det Industri, IT og Stabilt Forbrug, der
bidrog mest positivt til performance på sektorniveau, hvor
Industri var drevet af positivt bidrag fra udvælgelsen på
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tværs af porteføljens allokeringer. IT var primært drevet
at porteføljens overvægt i Cap Gemini, der rapporterede
et resultat for 1. kvartal med vækst over
markedsforventningerne, især drevet af digitalisering på
tværs af sektorer og cloud løsninger. I Stabilt Forbrug er
performance drevet af porteføljens nul-vægt i
tobakselskaber, der blev ramt af, at PMI’s vækst IQOS i
Japan ikke levede op til forventningerne. Japan er
testmarked på de nye (Reduced Risk Products)
produkter på globalt plan og har derfor stor bevågenhed.
De største negative bidrag til performance kom på
sektorniveau fra Cyklisk Forbrug, Finans og Healthcare.
Cyklisk Forbrug var primært drevet af en stærk
performance indenfor luksusgode-selskaberne, hvor
porteføljen ikke har nogle investeringer og Finans var
drevet af en generelt svær periode for banker i
forbindelse med regnskabsaflæggelserne, hvor især
porteføljens skandinaviske banker blev påvirket negativt,
efter rapportering af meget lave vækstrater. Det negative
bidrag fra Healthcare var en kombination af
underperformance på sektorniveau samt selskabsvalg.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav i april et absolut afkast
målt i danske kroner på 2,4%, hvilket var 0,3%-point
bedre end markedet. For året har afdelingen leveret et
afkast målt i danske kroner på -1,5% mod -0,9% for
markedet. Afdelingens afkast for de første fire måneder
af 2018 er på niveau med MSCI USA Minimum Volatility
indekset og andre lignende indeks med tilsvarende
risikoprofil som afdelingen.
April bød på stigende renter, højere aktiekurser, en
styrket amerikansk dollar og stærke regnskaber fra
virksomhederne. Udviklingen afspejler robuste globale
vækstindikatorer, gradvist stigende inflation og
forsonende politiske toner fra de globale topledere og
brændpunkter. Et af de mere markante skift de seneste
måneder har været stærkere end forventet amerikanske
nøgletal, mens europæiske nøgletal har været svagere
end forventet. Der er specielt tre faktorer, som har givet
medvind til den amerikanske økonomi; Trumps
skattereform og ekspansive finanslov stimulerer
væksten, og der er stadig en tendens til, at finanshusene
opjusterer vækstprognoserne. For det andet er den
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amerikanske dollar knap 10% svagere i forhold til samme
tid sidste år, hvilket gavner eksport og virksomhedernes
indtjening i udlandet. For det tredje understøtter det
synkrone globale opsving efterspørgsel og privatforbrug
på tværs af regioner. En væsentlig forskel ift. udviklingen
i 2017 er dog, at inflationsprognoserne for 2018 nu også
opjusteres. Stærk fremgang i beskæftigelsen har ført til
et strammere arbejdsmarked, og de seneste nøgletal
indikerer, at lønningerne gradvist er på vej op, om end
lønstigningerne stadig er lavere end de laveste punkter
fra tidligere opsving. Hertil kommer, at olieprisen er
steget næsten 40% det seneste år, hvilket sammen med
stigende metalpriser begynder at forplante sig i
produktionsleddene. Udviklingen er stadig gradvis og
understøtter den pengepolitiske kurs, som Fed har
udstukket om at hæve renten i et afmålt tempo. Der er
dog en stigende risiko for, at renten vil blive hævet fire
gange i løbet af i år, frem for tre gange, som tidligere har
været signaleret. Det har ført til, at amerikanske 10-årige
obligationsrenter steg i april og for første gang siden
starten af 2014 kom over 3%. De stigende renter har
givet modvind til amerikanske aktier, som ellers har nydt
godt af en positiv nyhedsstrøm fra en stærk
regnskabssæson i 1. kvartal, hvor regnskaberne har vist
både omsætning og indtjening, der ligger over
analytikernes i forvejen høje estimater.
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 lidt dårligere end
markedet, når det går godt i økonomien. Omvendt vil
afdelingen klare sig bedre, når der er modvind i
økonomien og på markederne, som det bl.a. har været
tilfældet i marts og april, hvor der har været en stigende
bekymring for, hvorvidt virksomhederne kan fortsætte
med at præstere i en økonomi, som bevæger sig ind i
den sene fase af konjunkturcyklen.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Occidental Petroleum
(Olie- og gasselskab), CVS Caremark (Sundhedsvæsen)
og UPS (Transport) mens Philip Morris (Tobak), Amazon
(Forbrugsvarer) og Facebook (IT) 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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