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Markedskommentar
Oktober blev en hård måned for globale aktier, som faldt
med ca. 10%. Uroen på aktiemarkedet betød, at renter
faldt lidt tilbage, efter at have toppet tidligere på
måneden. I USA viste de økonomiske nøgletal, at
opsvinget fortsatte ufortrødent, mens tilsvarende tal fra
Europa viste aftagende vækstmomentum. Den politiske
usikkerhed i Europa fik et skub opad, da Italien
fremlagde et budget, som strider mod tidligere løfter om
at nedbringe den offentlige gæld. I Kina annoncerede
myndighederne nye tiltag, som kan stimulere den
indenlandske efterspørgsel og dermed afbøde de
negative konsekvenser fra handelskonflikten med USA.

Største kursfald siden 2016
Det amerikanske S&P 500 aktieindeks er faldet 10%
siden det satte rekord i slutningen af september, og
globale aktier har fulgt med, det meste af vejen.
Kursfaldene er dermed større end i februar, og også de
seneste års store driver af aktieafkast – tech-aktier – er
faldet betragteligt (teknologi indekset Nasdaq er nede
med 13%). Faldet skal primært ses i sammenhæng med,
at amerikanske renter steg 40 bp siden august, hvilket
førte til en reprisning i aktiemarkedet. Normalt kan
rentestigninger og stigende aktiekurser godt gå hånd i
hånd, men det forudsætter, at renterne kun stiger
gradvist. Hertil kommer, at flere analytikere i oktober
nedjusterede forventningerne til virksomhedernes
indtjening efter en lang periode præget af opjusteringer.
Endelig har også den anspændte situation om Italiens
budget bidraget til, at investorer har søgt ly i mere sikre
aktiver.

En korrektion i en optrend
Det virker stadig mest sandsynligt, at kursfaldene er en
midlertidig korrektion i et strukturelt bullmarked og ikke
starten på en negativ trend, som normalt kun ses i
forbindelse med recessioner. Det er normalt, at
aktiekurserne bliver mere volatile i den sene del af
opsvinget og korrektioner på over 5% mere hyppige. Den
negative udvikling er stadig koncentreret i aktiemarkedet
og har ikke ført større justeringer i andre markeder.
Kreditobligationer handles fortsat i et snævert spænd til
statsobligationer, og der er ikke udsigt til, at
centralbankerne overvejer at justere den pengepolitiske
kurs. Udover faldende aktiekurser er der ikke nogen af de
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ledende indikatorer vi ser på, som varsler, at det er tid til
at starte nedtællingen til en kommende recession. De har
historisk kunnet se 7 til 15 måneder frem i tiden, hvilket er
længere end aktiemarkederne, som har en kortere
horisont på gennemsnitligt 8 måneder, baseret på data
tilbage til 1928 og kun 2 til 7 måneder de seneste tre
recessioner.
Amerikansk vækst er robust
De seneste BNP-tal fra USA viste, at økonomien
fastholdt det stærke vækstmomentum fra 2. kvartal ind i
3. kvartal, og voksede med 0,9% i kvartalet (3,0% å/å).
Fremgangen drives i høj grad af privatforbruget, der
understøttes af solid fremgang på arbejdsmarkedet og
udbredt optimisme blandt virksomheder og forbrugere. Et
svagt punkt er boligmarkedet, hvor nybyggeriet er aftaget
og der er et stigende antal usolgte boliger. Højere renter
og ændrede fradragsregler kan have dæmpet
efterspørgslen i år, og udviklingen er værd at holde øje
med. Den robuste vækst er slået igennem på
virksomhedernes indtjening, men et mere afdæmpet syn
på fremtiden har medvirket til den negative udvikling på
aktiemarkedet.

Europa ramt af midlertidig svaghed
I Eurozonen aftog BNP-væksten til 0,2% i 3. kvartal
(1,7% å/å), hvilket kun er halvdelen af væksten i det
forrige kvartal. Vækstindikatorer er svækket de seneste
måneder, specielt inden for fremstillingsindustrien, mens
indikatorer for serviceindustrien holder et højere niveau,
som tyder på vækst omkring 0,4% k/k. Omstillingen til
den
nye
udstødningsmiljøstandard,
har
skabt
forskydninger i produktion og salg i den tungtvejende
autosektor, hvilket kan have bidraget til det svage
vækstbillede i 3. kvartal.

Politisk risiko tynger Europa
Usikkerhed om det politiske samarbejde i Europa har
bidraget til et mere kritisk syn på europæiske aktiver fra
globale investorer. Specielt Italien trækker negative
overskrifter. Det førte i starten af måneden til stigende
italienske lange renter, som nu ligger 3%-point højere
end tilsvarende tyske. Situationen blev ikke nemmere af,
at BNP-væksten i Italien faldt til 0,0% i 3. kvartal (0,8%
å/å) og regeringen bruger en vækstprognose på 1,6%
å/å de kommende år, som argument for, at deres budget
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hænger sammen. Hvis Rom og Bruxelles ikke finder en
middelvej kan renten tage endnu et hop opad, og det kan
blive finansmarkederne, som i sidste ende fører parterne
sammen om en løsning.
Brexitforhandlingerne har stadig ikke fundet en god
løsning vedrørende Irland, og tiden er ved at løbe ud i
forhold til deadline, som udløber ultimo marts 2019, da
en aftale forinden skal godkendes i både EU og London.

Kineserne stimulerer for at dæmpe opbremsning
Der er stadig flere indikationer på, at væksten i Kina er
aftagende, men kun gradvist. Den igangværende
handelskonflikt med USA er blevet mere anspændt, efter
at kilder siger, at Det Hvide Hus overvejer at pålægge
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told på resten af Kinas eksport til USA i starten af 2019. I
Kina viser svagheden sig i aktiemarkedet, der er faldet
næsten 30% siden toppen i januar, og vækstindikatorer
er aftaget lidt. Myndighederne har iværksat en række
tiltag for at understøtte væksten, herunder skattelettelser
og en mere lempelig pengepolitik. Det viser, at der både
er vilje og midler til at stabilisere økonomien, og vi
forventer ikke en hård opbremsning af væksten det
kommende år.
I Brasilien blev den højreorienterede Jair Bolsonaro valgt
til præsident. Hans mere markedsvenlige politik er blevet
godt modtaget på aktiemarkedet, som er steget 10% i
oktober og i valutamarkedet, hvor den brasilianske peso
er styrket med 12% over for DKK.
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Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
Oktober

2018

2017

2016

2015

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

-1,0%

-0,9%

0,7%

-

-

-0,2%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

-1,7%

-0,9%

3,7%

5,2%

7,1%

30,1%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

-2,9%

-1,4%

0,7%

-

-

-0,7%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

-3,4%

-0,8%

6,6%

5,4%

10,3%

61,0%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

-4,0%

-0,7%

7,4%

4,9%

-0,9%

10,8%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

0,0%

0,1%

1,0%

1,4%

-

2,6%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

-1,6%

-2,8%

5,9%

8,1%

7,8%

41,3%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,2%

-2,0%

-0,1%

-3,0%

-

-5,1%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

-6,0%

2,2%

8,9%

5,4%

17,7%

105,8%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

-7,7%

-6,2%

14,5%

4,0%

36,4%

146,8%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-4,4%

-4,6%

8,8%

-0,6%

11,4%

49,0%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

-6,6%

-8,6%

11,2%

3,0%

14,1%

18,4%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

-1,2%

12,9%

3,0%

5,9%

-

23,1%

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

Oktober

2018

Afdeling

-1,0%

-0,9%

Benchmark

-0,9%

-0,6%

Merafkast, %-point

-0,1%

-0,3%

Oktober var en hård måned for aktier, som reagerede
skarpt på, at en række allerede kendte risici blev
bekræftet. Af de 47 markeder, der er i det globale
aktieindeks, faldt otte mere end 20% siden toppen i
slutningen af januar. Derudover er det kinesiske
aktiemarked og 30 markeder (lande) faldet mere end
10%. I slutningen af oktober kom aktiemarkedet dog lidt
tilbage og genvandt noget af det tabte, specielt
amerikanske teknologivirksomheder oplevede en god
afslutning, men er dog stadig markant nede på måneden.
Usikkerheden i markedet trækkes af flere faktorer:
1) Væksten i global økonomi er fortsat pæn. Men i Kina
kræves der pt. stimuli for at holde væksten oppe, hvilket
vil sige, at der er tvivl om bæredygtigheden af Kinas
bidrag til den globale vækst. Samtidig forstærker den
verserende handelskrigsretorik denne bekymring.
2) Italienerne skal levere et statsbudget, som EU kan
godkende, hvilket de ikke gjorde i første omgang.
Usikkerheden om Italiens budget er en markant risiko for
EU og også for markederne.
3) Midtvejsvalget i USA byder på muligheder, men også
risici, hvor markedet pt. fokuserer på risici. Det positive er,
at virksomhederne stadig tjener penge. Renterne ser ud til
at holde sig oppe, også selvom aktierne falder, hvilket
skyldes, at inflationen er vendt tilbage til økonomien og
giver den amerikanske centralbank en god grund til at
fortsætte med at hæve renterne. Dette skader aktierne på
den korte bane, men vi forventer, at stigende renter og
aktier godt kan gå hånd i hånd.
Porteføljens afkast er år til dato -0,9%.

Investeringsstrategi
Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. Vi ser dog ikke en recession på den
korte bane, og derfor holder vi fortsat fast i, at man fortsat
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skal have aktier i porteføljen. I løbet af oktober faldt
europæiske aktier op mod 10%, for at ende måneden
med et fald på ca. 6%.
I oktober har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien. Kreditobligationer og danske obligationer er
undervægtet mod en overvægt i ejendomme på 8%.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Aktieporteføljen gav et afkast på -6% i oktober.
Amerikanske aktier faldt 4,6%, Europa 5,3%, danske
aktier hele 8,3% og Emerging Market aktier faldt 6,4%
målt på benchmark niveau. Aktier har været præget af
store dag til dag udsving og en udpræget negativ
stemning. Porteføljen er eksponeret til afdelingen med
USA Stabile aktier, der har bidraget mest positivt til
afkastet med et månedsafkast på -1,3% og 12,8% i år.
Stabile aktier har outperformet vækstaktierne på det
sidste, efter at vækstaktierne steg mest i den første del af
året, herunder de såkaldte FANG-aktier (Facebook,
Amazon, Netflix og Google), som trak en stor del af den
amerikanske outperformance frem til oktober. Emerging
Market aktier er fortsat overvægtet på bekostning af
japanske aktier, mens USA og Europa ligger omkring
neutral. Danske aktier er overvægtet.
Porteføljens amerikanske aktier har samtidig profiteret af
en stigning i USD på ca. 6% i 2018.

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
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investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,1% i oktober, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
bp. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,3%, mens udenlandske statsobligationer har givet
-2,1%. Obligationer er undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på -1% i oktober, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant.
Betingelserne
er
fortsat
positive
for
kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til både
kort og lang historik. Med de nuværende vækstprognoser
for økonomien ser afkast/risikoforholdet dog stadig
attraktivt ud for kreditobligationer, sammenholdt med
danske stats- og realkreditobligationer. År til dato er
afkastet -1,8%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 3,8%. Af kreditandelen udgør High
Yield obligationer mere end Emerging Market obligationer.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2%.
Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

10,1%

10,0%

0,1%

Kreditobligationer

26,2%

30,0%

-3,8%

Obligationer

54,9%

60,0%

-5,1%

Ejendomme

7,5%

0,0%

7,5%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

PFA Invest Balance A
Performance

Oktober

2018

Afdeling

-1,7%

-0,9%

Benchmark

-1,7%

-0,4%

0,0%

-0,5%

Merafkast, %-point

slutningen af januar. Derudover er det kinesiske
aktiemarked og 30 markeder (lande) faldet mere end
10%. I slutningen af oktober kom aktiemarkedet dog lidt
tilbage og genvandt noget af det tabte, specielt
amerikanske teknologivirksomheder oplevede en god
afslutning, men er dog stadig markant nede på måneden.
Usikkerheden i markedet trækkes af flere faktorer:
1) Væksten i global økonomi er fortsat pæn. Men i Kina
kræves der pt. stimuli for at holde væksten oppe, hvilket
vil sige, at der er tvivl om bæredygtigheden af Kinas
bidrag til den globale vækst. Samtidig forstærker den
verserende handelskrigsretorik denne bekymring.
2) Italienerne skal levere et statsbudget, som EU kan
godkende, hvilket de ikke gjorde i første omgang.
Usikkerheden om Italiens budget er en markant risiko for
EU og også for markederne.
3) Midtvejsvalget i USA byder på muligheder, men også
risici, hvor markedet pt. fokuserer på risici. Det positive er,
at virksomhederne stadig tjener penge. Renterne ser ud til
at holde sig oppe, også selvom aktierne falder, hvilket
skyldes, at inflationen er vendt tilbage til økonomien og
giver den amerikanske centralbank en god grund til at
fortsætte med at hæve renterne. Dette skader aktierne på
den korte bane, men vi forventer, at stigende renter og
aktier godt kan gå hånd i hånd.
Porteføljens afkast er år til dato -0,9%.

Investeringsstrategi
Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. Vi ser dog ikke en recession på den
korte bane, og derfor holder vi fortsat fast i, at man fortsat
skal have aktier i porteføljen. I løbet af oktober faldt
europæiske aktier op mod 10%, for at ende måneden
med et fald på ca. 6%.
I oktober har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien. Kreditobligationer og danske obligationer er
undervægtet mod en overvægt i ejendomme på 8%.

Aktier
Oktober var en hård måned for aktier, som reagerede
skarpt på, at en række allerede kendte risici blev
bekræftet. Af de 47 markeder, der er i det globale
aktieindeks, faldt otte mere end 20% siden toppen i
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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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Aktieporteføljen gav et afkast på -5,6% i oktober.
Amerikanske aktier faldt 4,6%, Europa 5,3%, danske
aktier hele 8,3% og Emerging Market aktier faldt 6,4%
målt på benchmark niveau. Aktier har været præget af
store dag til dag udsving og en udpræget negativ
stemning. Porteføljen er eksponeret til afdelingen med
USA Stabile aktier, der har bidraget mest positivt til
afkastet med et månedsafkast på -1,3% og 12,8% i år.
Stabile aktier har outperformet vækstaktierne på det
sidste, efter at vækstaktierne steg mest i den første del af
året, herunder de såkaldte FANG-aktier (Facebook,
Amazon, Netflix og Google), som trak en stor del af den
amerikanske outperformance frem til oktober. Emerging
Market aktier er fortsat overvægtet på bekostning af
japanske aktier, mens USA og Europa ligger omkring
neutral. Danske aktier er overvægtet.
Porteføljens amerikanske aktier har samtidig profiteret af
en stigning i USD på ca. 6% i 2018.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2%.
Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

24,4%

25,0%

-0,6%

Kreditobligationer

31,9%

35,0%

-3,1%

Obligationer

33,5%

40,0%

-6,5%

Ejendomme

8,0%

0,0%

8,0%

Kontant

2,2%

0,0%

2,2%

PFA Invest Balance B
Performance

Obligationer
Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem
danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer
samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over
virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed
samt obligationer fra Emerging Markets lande.
Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker
gennem
afdelingerne
PFA
Invest
Mellemlange
Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer,
mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem
afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Porteføljen
investerer desuden direkte i danske obligationer og
kreditobligationer.
Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,1% i oktober, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
bp. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,3%, mens udenlandske statsobligationer har givet
-1,9%. Obligationer er undervægtet med ca. 6%.
Kreditobligationer gav et afkast på -1% i oktober, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant.
Betingelserne
er
fortsat
positive
for
kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til både
kort og lang historik. Med de nuværende vækstprognoser
for økonomien ser afkast/risikoforholdet dog stadig
attraktivt ud for kreditobligationer, sammenholdt med
danske stats- og realkreditobligationer. År til dato er
afkastet -1,3%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 3%. Af kreditandelen udgør High
Yield obligationer mere end Emerging Market obligationer.
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Oktober

2018

Afdeling

-3,4%

-0,8%

Benchmark

-3,1%

1,4%

Merafkast, %-point

-0,3%

-2,1%

Oktober var en hård måned for aktier, som reagerede
skarpt på, at en række allerede kendte risici blev
bekræftet. Af de 47 markeder, der er i det globale
aktieindeks, faldt otte mere end 20% siden toppen i
slutningen af januar. Derudover er det kinesiske
aktiemarked og 30 markeder (lande) faldet mere end
10%. I slutningen af oktober kom aktiemarkedet dog lidt
tilbage og genvandt noget af det tabte, specielt
amerikanske teknologivirksomheder oplevede en god
afslutning, men er dog stadig markant nede på måneden.
Usikkerheden i markedet trækkes af flere faktorer:
1) Væksten i global økonomi er fortsat pæn. Men i Kina
kræves der pt. stimuli for at holde væksten oppe, hvilket
vil sige, at der er tvivl om bæredygtigheden af Kinas
bidrag til den globale vækst. Samtidig forstærker den
verserende handelskrigsretorik denne bekymring.
2) Italienerne skal levere et statsbudget, som EU kan
godkende, hvilket de ikke gjorde i første omgang.
Usikkerheden om Italiens budget er en markant risiko for
EU og også for markederne.
3) Midtvejsvalget i USA byder på muligheder, men også
risici, hvor markedet pt. fokuserer på risici. Det positive er,
at virksomhederne stadig tjener penge. Renterne ser ud til
at holde sig oppe, også selvom aktierne falder, hvilket
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skyldes, at inflationen er vendt tilbage til økonomien og
giver den amerikanske centralbank en god grund til at
fortsætte med at hæve renterne. Dette skader aktierne på
den korte bane, men vi forventer, at stigende renter og
aktier godt kan gå hånd i hånd.
Porteføljens afkast er år til dato -0,8%.

Investeringsstrategi
Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. Vi ser dog ikke en recession på den
korte bane, og derfor holder vi fortsat fast i, at man fortsat
skal have aktier i porteføljen. I løbet af oktober faldt
europæiske aktier op mod 10%, for at ende måneden
med et fald på ca. 6%.
I oktober har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien. Kreditobligationer og danske obligationer er
undervægtet mod en overvægt i ejendomme på 8%.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa
Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og
udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.
Aktieporteføljen gav et afkast på -5,7% i oktober.
Amerikanske aktier faldt 4,6%, Europa 5,3%, danske
aktier hele 8,3% og Emerging Market aktier faldt 6,4%
målt på benchmark niveau. Aktier har været præget af
store dag til dag udsving og en udpræget negativ
stemning. Porteføljen er eksponeret til afdelingen med
USA Stabile aktier, der har bidraget mest positivt til
afkastet med et månedsafkast på -1,3% og 12,8% i år.
Stabile aktier har outperformet vækstaktierne på det
sidste, efter at vækstaktierne steg mest i den første del af
året, herunder de såkaldte FANG-aktier (Facebook,
Amazon, Netflix og Google), som trak en stor del af den
amerikanske outperformance frem til oktober. Emerging
Market aktier er fortsat overvægtet på bekostning af
japanske aktier, mens USA og Europa ligger omkring
neutral. Danske aktier er overvægtet.
Porteføljens amerikanske aktier har samtidig profiteret af
en stigning i USD på ca. 6% i 2018.
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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 oktober, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
bp. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,2%, mens udenlandske statsobligationer har givet
-2,1%. Obligationer er undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på –1,6% i oktober, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant.
Betingelserne
er
fortsat
positive
for
kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til både
kort og lang historik. Med de nuværende vækstprognoser
for økonomien ser afkast/risikoforholdet dog stadig
attraktivt ud for kreditobligationer, sammenholdt med
danske stats- og realkreditobligationer. År til dato er
afkastet -2,5%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 3,8%. Af kreditandelen udgør High
Yield obligationer mere end Emerging Market obligationer.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

53,4%

55,0%

-1,6%

Kreditobligationer

16,2%

20,0%

-3,8%

Obligationer

19,8%

25,0%

-5,2%

Ejendomme

7,6%

0,0%

7,6%

Kontant

3,0%

0,0%

3,0%
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PFA Invest Balance C
Performance

Oktober

2018

Afdeling

-4,0%

-0,7%

Benchmark

-3,9%

2,5%

Merafkast, %-point

-0,1%

-3,2%

I oktober har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien. Kreditobligationer og danske obligationer er
undervægtet mod en overvægt i ejendomme på 8%.

Aktier
Oktober var en hård måned for aktier, som reagerede
skarpt på, at en række allerede kendte risici blev
bekræftet. Af de 47 markeder, der er i det globale
aktieindeks, faldt otte mere end 20% siden toppen i
slutningen af januar. Derudover er det kinesiske
aktiemarked og 30 markeder (lande) faldet mere end
10%. I slutningen af oktober kom aktiemarkedet dog lidt
tilbage og genvandt noget af det tabte, specielt
amerikanske teknologivirksomheder oplevede en god
afslutning, men er dog stadig markant nede på måneden.
Usikkerheden i markedet trækkes af flere faktorer:
1) Væksten i global økonomi er fortsat pæn. Men i Kina
kræves der pt. stimuli for at holde væksten oppe, hvilket
vil sige, at der er tvivl om bæredygtigheden af Kinas
bidrag til den globale vækst. Samtidig forstærker den
verserende handelskrigsretorik denne bekymring.
2) Italienerne skal levere et statsbudget, som EU kan
godkende, hvilket de ikke gjorde i første omgang.
Usikkerheden om Italiens budget er en markant risiko for
EU og også for markederne.
3) Midtvejsvalget i USA byder på muligheder, men også
risici, hvor markedet pt. fokuserer på risici. Det positive er,
at virksomhederne stadig tjener penge. Renterne ser ud til
at holde sig oppe, også selvom aktierne falder, hvilket
skyldes, at inflationen er vendt tilbage til økonomien og
giver den amerikanske centralbank en god grund til at
fortsætte med at hæve renterne. Dette skader aktierne på
den korte bane, men vi forventer, at stigende renter og
aktier godt kan gå hånd i hånd.
Porteføljens afkast er år til dato -0,7%.

Investeringsstrategi
Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. Vi ser dog ikke en recession på den
korte bane, og derfor holder vi fortsat fast i, at man fortsat
skal have aktier i porteføljen. I løbet af oktober faldt
europæiske aktier op mod 10%, for at ende måneden
med et fald på ca. 6%.
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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.
Aktieporteføljen gav et afkast på -5,5% i oktober.
Amerikanske aktier faldt 4,6%, Europa 5,3%, danske
aktier hele 8,3% og Emerging Market aktier faldt 6,4%
målt på benchmark niveau. Aktier har været præget af
store dag til dag udsving og en udpræget negativ
stemning. Porteføljen er eksponeret til afdelingen med
USA Stabile aktier, der har bidraget mest positivt til
afkastet med et månedsafkast på -1,3% og 12,8% i år.
Stabile aktier har outperformet vækstaktierne på det
sidste, efter at vækstaktierne steg mest i den første del af
året, herunder de såkaldte FANG-aktier (Facebook,
Amazon, Netflix og Google), som trak en stor del af den
amerikanske outperformance frem til oktober. Emerging
Market aktier er fortsat overvægtet på bekostning af
japanske aktier, mens USA og Europa ligger omkring
neutral. Danske aktier er overvægtet.
Porteføljens amerikanske aktier har samtidig profiteret af
en stigning i USD på ca. 6% i 2018.

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 oktober, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
bp. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
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0,1%, mens udenlandske statsobligationer har givet
-2,1%. Obligationer er undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på –1,6% i oktober, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant.
Betingelserne
er
fortsat
positive
for
kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til både
kort og lang historik. Med de nuværende vækstprognoser
for økonomien ser afkast/risikoforholdet dog stadig
attraktivt ud for kreditobligationer, sammenholdt med
danske stats- og realkreditobligationer. År til dato er
afkastet -2,7%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 2,7%. Af kreditandelen udgør High
Yield obligationer mere end Emerging Market obligationer.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2%.

10%. I slutningen af oktober kom aktiemarkedet dog lidt
tilbage og genvandt noget af det tabte, specielt
amerikanske teknologivirksomheder oplevede en god
afslutning, men er dog stadig markant nede på måneden.
Usikkerheden i markedet trækkes af flere faktorer:
1) Væksten i global økonomi er fortsat pæn. Men i Kina
kræves der pt. stimuli for at holde væksten oppe, hvilket
vil sige, at der er tvivl om bæredygtigheden af Kinas
bidrag til den globale vækst. Samtidig forstærker den
verserende handelskrigsretorik denne bekymring.
2) Italienerne skal levere et statsbudget, som EU kan
godkende, hvilket de ikke gjorde i første omgang.
Usikkerheden om Italiens budget er en markant risiko for
EU og også for markederne.
3) Midtvejsvalget i USA byder på muligheder, men også
risici, hvor markedet pt. fokuserer på risici. Det positive er,
at virksomhederne stadig tjener penge. Renterne ser ud til
at holde sig oppe, også selvom aktierne falder, hvilket
skyldes, at inflationen er vendt tilbage til økonomien og
giver den amerikanske centralbank en god grund til at
fortsætte med at hæve renterne. Dette skader aktierne på
den korte bane, men vi forventer, at stigende renter og
aktier godt kan gå hånd i hånd.
Porteføljens afkast er år til dato -1,4%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

73,7%

75,0%

-1,3%

Investeringsstrategi

Kreditobligationer

7,3%

10,0%

-2,7%

Obligationer

10,3%

15,0%

-4,7%

Ejendomme

8,1%

0,0%

8,1%

Kontant

0,5%

0,0%

0,5%

Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske
centralbank (FED) er i gang med at stramme
pengepolitikken, hvilket uvægerligt vil give udsving i
aktiemarkederne. Vi ser dog ikke en recession på den
korte bane, og derfor holder vi fortsat fast i, at man fortsat
skal have aktier i porteføljen. I løbet af oktober faldt
europæiske aktier op mod 10%, for at ende måneden
med et fald på ca. 6%.

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

Oktober

2018

Afdeling

-2,9%

-1,4%

Benchmark

-2,4%

0,5%

Merafkast, %-point

-0,5%

-1,9%

I oktober har vi fastholdt vores allokering med en lille
undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien. Kreditobligationer og danske obligationer er
undervægtet mod en overvægt i ejendomme på 8%.

Aktier
Oktober var en hård måned for aktier, som reagerede
skarpt på, at en række allerede kendte risici blev
bekræftet. Af de 47 markeder, der er i det globale
aktieindeks, faldt otte mere end 20% siden toppen i
slutningen af januar. Derudover er det kinesiske
aktiemarked og 30 markeder (lande) faldet mere end
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Aktieporteføljen gav et afkast på -6,6% i oktober.
Amerikanske aktier faldt 4,6%, Europa 5,3%, danske
aktier hele 8,3% og Emerging Market aktier faldt 6,4%
målt på benchmark niveau. Aktier har været præget af
store dag til dag udsving og en udpræget negativ
stemning. Stabile aktier har outperformet vækstaktierne
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på det sidste, efter at vækstaktierne steg mest i den første
del af året, herunder de såkaldte FANG-aktier (Facebook,
Amazon, Netflix og Google), som trak en stor del af den
amerikanske outperformance frem til oktober. Emerging
Market aktier er fortsat overvægtet på bekostning af
japanske aktier, mens USA og Europa ligger omkring
neutral. Danske aktier er overvægtet.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

38,3%

40,0%

-1,7%

Kreditobligationer

24,4%

27,5%

-3,1%

Obligationer

27,8%

32,5%

-4,7%

Ejendomme

8,3%

0,0%

8,3%

Porteføljens amerikanske aktier har samtidig profiteret af
en stigning i USD på ca. 6% i 2018.

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

Obligationer

PFA Invest Mellemlange 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.

Afdelingen gav et afkast på 0,0% i september, hvilket var
på niveau med benchmark. Afkastet år til dato er således
0,1% efter omkostninger, mod et benchmarkafkast på
0,6%.

Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på
0,1% i oktober, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6
bp. År til dato har danske obligationer givet et afkast på
0,3%, mens udenlandske statsobligationer har givet
-1,9%. Obligationer er undervægtet med ca. 6%.
Kreditobligationer gav et afkast på -0,9% i oktober, da
spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet
markant.
Betingelserne
er
fortsat
positive
for
kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til både
kort og lang historik. Med de nuværende vækstprognoser
for økonomien ser afkast/risikoforholdet dog stadig
attraktivt ud for kreditobligationer, sammenholdt med
danske stats- og realkreditobligationer. År til dato er
afkastet -1,3%, hvilket er markant bedre end
markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer
er undervægtet med 3%. Af kreditandelen udgør High
Yield obligationer mere end Emerging Market obligationer.

Ejendomme
I juni udvidede vi investeringsuniverset i afdelingen ved at
investere ca. 8% af midlerne i en obligation, der har en
underliggende eksponering mod primært københavnske
kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et
afkast på 2%.
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Igen i oktober var det den politiske situation i Italien, der
optog markederne, samt den forsat bølgende handelskrig,
hvilket som udgangspunkt understøtter sikre aktiver som
statsobligationer. Generelt faldt stats- og swaprenter en
anelse tilbage, men kreditspændet på danske
realkreditobligationer bevægede sig en smule ud, og
dermed klarede realkreditobligationerne sig dårligere end
de tilsvarende statsobligationer. Forespørgslen efter
danske realkreditobligationer fra udenlandske investorer
er fortsat ganske pæn og ventes at fortsætte intakt. Men
selvom interessen var fastholdt kunne kreditspændet dog
ikke holde niveauet. Rentevolatiliteten bevægede sig også
opad i oktober, hvilket heller ikke var til gavn for
realkreditobligationerne.
Set
over
året
har
rentevolatiliteten dog været faldende og har dermed
bidraget pænt til afkastet på de konverterbare
realkreditobligationer.

PFA Invest Udenlandske Obligationer
Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på -0,2% i
oktober, hvilket er på niveau med benchmark. Afkastet år
til dato er således -2,0% efter omkostninger, mod et
benchmarkafkast på -2,4%.
På trods af uroen på aktiemarkedet var amerikanske
renter marginalt højere over måneden. De seneste BNPtal fra USA viste, at økonomien fastholdt det stærke
vækstmomentum fra 2. kvartal ind i 3. kvartal, og voksede
med 0,9% i kvartalet (3,0% å/å). Fremgangen drives i høj
grad af privatforbruget, der understøttes af solid fremgang
på arbejdsmarkedet og udbredt optimisme blandt
virksomheder og forbrugere.
I Europa offentliggjorde den italienske regering deres
budgetplan for 2019, der viste sig at byde på et større

NYHEDSBREV | NR. 11 – NOVEMBER 2018

budgetunderskud, end markedet havde ventet. Det er
sandsynligt, at EU vil afvise det ekspansive italienske
budget, og det er således usikkert, hvordan EU og Italien
skal enes fremadrettet. Situationen blev ikke nemmere af,
at BNP-væksten i Italien faldt mere end ventet til 0,0% i 3.
kvartal (0,8% å/å). Til denne negative udvikling kvitterede
markedet med stigende italienske renter, der nu er 3%point højere end tilsvarende tyske. Afdelingen har senest
ligget neutralt eksponeret til Italien.

et svagere vækstbillede, pengepolitiske stramninger og
stigende toldsatser fra USA. Byggesektoren er den
største og vigtigste del af økonomien, og den viser klare
tegn
på
overbyggeri
og
finansieringspres
på
byggeselskaberne. Derfor har især kreditter indenfor
byggesektoren haft det meget svært. Men frasalget her
kan åbne muligheder i andre kreditter.

PFA Invest Danske Aktier
PFA Invest Kreditobligationer
Afdelingen gav et afkast på -1,6% i oktober, hvilket var
0,1%-point bedre end benchmark. For 2018 er afkastet
således på -2,8%, hvilket er 1,6%-point bedre end
benchmark.
Mens aktier faldt kraftigt med op mod 10% i løbet af
måneden,
klarede
kreditobligationer
sig
relativt
acceptabelt, omend med negativt afkast. Kreditpræmier
sluttede generelt højere, mens underliggende renter
sluttede lavere i Europa og højere i USA.
Investment Grade obligationer oplevede en beskeden
priseffekt fra de stigende risikopræmier. Effekten fra den
negative stemning var primært at føle i likviditeten i
markedet, som blev forringet. I stedet valgte investorer at
fokusere på nyudstedelser, da de fleste fonde ligger med
relativt store kontantbeholdninger, som kan benyttes til at
opkøbe billige obligationer med.
High Yield var under betydeligt pres med en
spændudvidelse på 56bp. En skuffende start på 3.
kvartalsregnskaber, budgetforhandlinger i Italien, faldende
vækst i Europa/Emerging Markets og stigende
amerikanske renter sendte investortilliden i bund. OPEC
og Rusland forøgede olieproduktionen til det højeste
niveau i flere år, hvilket sammenkædet med den dårlige
stemning gav et fald i olieprisen på 13%. Derfor var det
især Energiselskaber og de laveste kreditter, som klarede
sig dårligst. Efter en årelang dødskamp søgte den
amerikanske varehuskæde Sears om kreditorbeskyttelse i
bestræbelserne på at finde fodfæste igen, omend i et
andet format end i dag. Ikke desto mindre er konkursraten
samlet set fortsat historisk lav på 2%, og vi er fortsat
positive på High Yield.
Porteføljemanageren for Emerging Markets (EM) var på
investorrejse i Guangdong provinsen i det sydlige Kina,
som er blandt de rigeste provinser, hvor eksempelvis en
stor del af elektronikproduktionen findes. Kina er den
største enkeltstående faktor i EM, hvorfor det er meget
vigtigt at følge økonomien tæt. Vi er fortsat meget
defensive på kinesiske kreditter, hvilket har været den
rigtige strategi i år. De kinesiske kreditter er blevet ramt af
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Afdelingen gav et afkast på -7,7% i oktober, mod -8,3%
for benchmark. For 2018 er afdelingens afkast -6,2% efter
omkostninger, mod -4,0% for benchmark.
Lundbeck faldt 22%. Produktet LU35700 viste ingen effekt
i fase 3 forsøg til behandling af patienter, der lider af
behandlings-resistent skizofreni. Derudover har en række
konkurrenter lanceret generiske kopier af Onfi til op mod
95% rabat, efter at stoffet gik af patent midt oktober.
Porteføljen indeholder fortsat ikke Lundbeck, hvorfor
faldet i aktien bidrog med 0,55% til det relative afkast.
Pandora steg knap 3% i oktober. En af årsagerne var en
artikel i Inside Business om, at selskabet har hyret
Rothschild som rådgiver til at vurdere eventuelle bud på
selskabet. Porteføljens overvægt i Pandora bidrog med
0,32% til det relative afkast.
Danske Bank faldt 25%, hvoraf en stor del skyldtes
meddelelsen om, at det amerikanske justitsministerium
(DoJ) har åbnet en undersøgelse, Finanstilsynet har øget
kapitalkravet med 5 mia. DKK og resten af
aktietilbagekøbet for 2018 er annulleret. Porteføljens
overvægt i Danske Bank kostede 0,46% på afkastet
relativt til markedet.

PFA Invest Globale Aktier
Afdelingen gav et afkast på -6,0% i oktober, mod -5,0%
for benchmark. For 2018 har afdelingen opnået et afkast
på 2,2% mod et benchmark afkast på 3,7% hvilket giver et
negativt merafkast på 1,6% (inklusiv foreningens
omkostninger).
Den negative afvigelse i måneden kan væsentligst
henføres til aktievalgene inden for de to forbrugssektorer,
samt sundhed og IT. For aktiemarkedet generelt var det
især de cyklisk orienterede selskaber, som havde det
svært. Således faldt det franske luksusgodeselskab
Kering, der blandt andet ejer Gucci, med 18% grundet
frygt for en opbremsning i den kinesiske forbrugers
købekraft. Selskabet kom med meget overbevisende
salgstal, der oversteg markedets høje forventninger. Men
dette formåede ikke at dæmme op for aktiens fald.
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Oplevelsesselskabet Norwegian Cruise Line faldt med
25% på baggrund af skuffende tal fra en konkurrent fra
samme branche. Selskabet har yderligere en høj
gældsætning og bliver derved følsom i et risikoavers
marked. På selskabsniveau kom en af de nye aktier i
porteføljen, Convertec, med skuffende tal og faldt med
32%. Det hører dog med til helhedsbilledet, at såvel
Norwegian Cruise Line som Convertec var blandt de
bedste aktier i sidste måned. Der synes således at være
et element af mean-reversion i aktiemarkedet for
øjeblikket. Også Royal Philips skuffede markedet med
regnskabet for 3. kvartal. Aktien faldt med 19%.
Amerikanske Mastercard, der har været en af de største
positive bidragydere i løbet af året, faldt med 14% i
oktober. Vi tilskriver dette aktiens optisk dyre
prisfastsættelse, idet regnskabet for 3. kvartal fuldt ud
levede op til forventningerne.
På den positive side havde Starbucks en god
kursudvikling op til regnskabet og steg med 5%. Wells
Fargo, der kom med et fint regnskab for 3. kvartal, med en
positiv udvikling i den vigtige rentemarginal og steg med
3%. Willis Towers Watson, der efter kvartaler med
operationel støj, viste en fin udvikling, havde en stigning
på 2% i oktober.
Der er i løbet af oktober foretaget en del
porteføljeændringer, hvilket indebærer en moderat
koncentrering i antal selskabsnavne. Endvidere er der
foretaget
flere
tilpasninger
af
porteføljens
positionsstørrelser. Det nuværende høje aktivitetsniveau i
porteføljen forventes ikke at fortsætte gennem længere
tid.

PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på -6,6% i oktober. År til dato har
afdelingen givet et afkast på -8,6%.
Bekymring om fremtidig efterspørgsel fra Kina, stigende
inputpriser for virksomhederne og den deraf følgende
effekt på overskuddet, samt nok vigtigst de stigende
renter og stramning af likviditet, fik tilliden blandt
investorerne til at falde, hvilket ramte aktiemarkedet i
oktober med det største månedlige fald i flere år.
Regnskaberne har været svagere end ventet i kvartalet.
Godt nok har salget været godt, men presset på
overskudsgraderne påvirkede negativt. I oktober har der
desuden været mange profit warnings med større
aktiekursfald.
Blandt faktorerne var det små og mellemstore selskaber
samt momentum-faktoren, der klarede sig dårligst, mens
dividend yield var den bedste faktor sammen de meget
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defensive lav-volatilitetsaktier, som f.eks. PFA USA
Stabile aktier investerer i.
De største positive bidrag til afkastet i år er kommet fra
Moncler (luksusgoder), Leroy Seafood (fødevarer) og
Amadeus (IT). De negative bidrag er kommet fra Danske
Bank (finans), Novartis (sundhed), Lufthansa (transport).

PFA Invest Højt Udbytte Aktier
Afdelingen gav et afkast på -4,4% i oktober, mod
benchmark på -5,2%. År til dato har afdelingen givet et
afkast på -4,6%, sammenlignet med benchmarkafkast på
-4,3%.
I porteføljen kom de positive bidrag til performance på
sektorniveau fra overvægten i Healthcare, undervægten
af Industrials samt fra selskabsudvælgelsen i IT.
Healthcare har generelt offentliggjort acceptable
regnskaber og dermed været med til at sikre den relative
performance. Novartis var den største bidragsyder på
selskabsniveau efter selskabet offentliggjorde regnskab
for 3. kvartal, der understøttede forventningerne til
strategien om at strømline selskabet ved frasalg og
fokusering af forretningsområder. Roche præsenterede
salgstal i oktober, der viste en mindre hård konkurrence
end ventet på nogle af selskabets produkter med
patentudløb. Blandt IT-selskaberne kom det positive
bidrag fra Microsoft og Cap Gemini, på trods af at hele
sektoren
underperformede.
Sektorens
samlede
performance var ramt af store kursfald i nogle af de
største aktier som SAP og ASML, der ikke indgår i
porteføljen.
I den modsatte retning trak eksponeringen til Telekom,
Consumer Discretionary og Financials, hvor især
eksponeringen til banker trak ned. De største negative
bidragsydere på selskabsniveau kom i Financials fra
eksponeringen til Danske Bank og Nordea, hvor Danske
Bank stadig er presset af Hvidvasksagen. Nordeas
regnskab viste et pres fra de lave renter og aktiviteten
generelt, men især lavere gebyr og handelsindtægter
lægger pres på indtjeningen. Amadeus IT Holding gav et
negativt bidrag ovenpå en god performance år til dato,
både fordi IT generelt var under pres og fordi der er frygt
for, at sommerens varme vejr har påvirket rejseaktiviteten
negativt - og dermed Amadeus, hvor en del af
forretningen er afhængig af antallet rejsende globalt.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen gav et afkast på -1,2% i oktober, hvilket var
3,4%-point bedre end benchmark. For året har afdelingen
leveret et afkast på 12,9% mod 8,8% for benchmark.
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Afdelingens afkast år til dato er endvidere højere end
indeks med tilsvarende risikoprofil, som f.eks. MSCI USA
Minimum Volatility og MSCI US High Dividend.
Det amerikanske S&P 500 aktieindeks er faldet 10%
siden det satte all-time high i slutningen af september, og
globale aktier har fulgt med det meste af vejen.
Kursfaldene er dermed større end i februar, og ITaktierne, der har været den store driver i de seneste års
kursridt, er faldet betragteligt med 13%. Faldet skal
primært ses i sammenhæng med, at amerikanske renter
over en forholdsvis kort periode steg 40 bp., hvilket førte
til en reprisning i aktiemarkedet. Normalt kan
rentestigninger og stigende aktiekurser godt gå hånd i
hånd, men det forudsætter, at renterne kun stiger
gradvist. Hertil kommer, at flere analytikere i oktober
nedjusterede
forventningerne
til
virksomhedernes
indtjening efter en lang periode præget af opjusteringer.
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
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omvendt vil klare sig bedre, når der er modvind i
økonomien og på markederne. I USA er fremgangen i
økonomien fortsat bredt baseret, men der er begyndende
tegn på, at væksten er begyndt at bøje af. De seneste
måneder har dette også været synligt i aktiemarkedet,
hvor stabile og ikke-cykliske aktier har outperformet det
øvrige marked. Generelt har der været en stigende
bekymring i markedet for hvorvidt virksomhederne kan
fortsætte med at præstere i denne sene fase af
konjunkturcyklen. Den seneste måneds aktiefald var
ledsaget af en forholdsvis stor rotation ud af cykliske og
vækstorienterede aktier, og over i mere defensive og
stabile aktier. Denne rotation er den primære årsag til at
afdelingen har leveret et højere afkast end markedet i
oktober.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen
for
måneden
fra
Amazon
(Kommunikation,
ikke
i
porteføljen),
Verizon
(Kommunikation) og McDonald’s (Forbrug), mens IBM
(IT), Baxter International (Sundhedsvæsen) og Procter &
Gamble (Sundhedsvæsen, 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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