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Markedskommentar
Handelsaftaler begynder at falde på plads
September leverede blandede afkast på aktier og
negative afkast på toneangivende statsobligationer som
følge af stigende renter, mens kreditobligationer
overvejende gav positive afkast. USA’s økonomi
formåede at holde det aktuelt høje vækstmomentum,
mens de økonomiske indikatorer for Europa og Asien
signalerede mere moderat vækst. USA, Canada og
Mexico blev enige om en revision af NAFTAhandelsaftalen, ligesom handelsaftalen mellem USA og
Sydkorea blev revideret. Der blev implementeret nye
afgifter på kinesiske varer eksporteret til USA. I Europa
fremlagde Italien et budget, som skabte usikkerhed om
udviklingen i landets store statsgæld og forholdet til EU.

Robust vækst og renteforhøjelser
Amerikanske vækstindikatorer fastholdt de forholdsvist
høje niveauer fra de foregående måneder. Det signalerer,
at væksten i 3. kvartal har bevaret momentum fra 2.
kvartal, hvor økonomien voksede 1% på kvartalsbasis og
2,9% ift. året før. Der er begyndende tegn på, at snart ni
års opsving og den laveste arbejdsløshed siden 1970
endelig begynder at skabe lønpres på arbejdsmarkedet. I
august steg amerikanske lønninger med 2,9%, hvilket er
den højeste stigning siden finanskrisen, men stadig pænt
under de 4 - 4,25% lønnen steg med i midten af forrige
opsving. Såfremt lønnen fortsætter med at stige i et
gradvist tempo vil den nuværende produktivitetsfremgang
på 1 - 1,5% medvirke til, at lønnen ikke øger
inflationspresset. I september hævede den amerikanske
centralbank – Fed – renten med 0,25 %-point til 2,25%.
Dermed har Fed næsten brugt tre år på at hæve renten
otte gange. Opstramningen foregår således stadig yderst
gradvist, hvilket understreges af, at den tidligere
centralbankchef Alan Greenspan hævede renten otte
gange årligt i perioden fra midt-2004 til midt-2006.

Nordamerikansk handelsaftale falder på plads
Handelskonflikten mellem USA og resten af verden tog et
væsentligt skridt i positiv retning, da Trump i slutningen af
september kunne annoncere, at man var blevet enige
med Canada om en revideret version af NAFTA-aftalen.
Der forelå allerede en aftale med Mexico, og vejen ser
derfor ud til at være banet for godkendelse i kongressen
senere i år. Tilsvarende har administrationen også
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forhandlet en revision af en eksisterende aftale med
Sydkorea. De nye aftaler ventes kun at få små direkte
økonomiske effekter, men de reducerer noget af den
risiko som har tynget de finansielle markeder. De
kommende måneder ventes fokus at flytte sig på
igangværende forhandlinger med Europa og Japan samt
forholdet mellem USA og Kina. Mht. sidstnævnte er der
ikke aktuelt planlagt bilaterale møder, efter at Trump i
starten af september pålagde 10% afgift på kinesiske
importvarer for 200 mia. USD og annoncerede, at denne
afgift kunne stige til 25% ved årsskiftet.

Europa tynges igen af politisk usikkerhed
I Europa tyder vækstindikatorer på, at vækstmomentum er
øget lidt i løbet af sommeren efter et skuffende 1. halvår,
hvor væksten aftog til 0,4% på kvartalsbasis og 2,1% på
årsbasis. Arbejdsløsheden i flere lande ligger nu på
niveau eller under niveau fra før krisen, og der er tegn på
at arbejdsmarkedet strammer til, hvilket har sendt
lønningerne op på lige over 2%. Det betrygger Den
Europæiske Centralbank – ECB – i, at inflationspresset
langsomt er ved at vende tilbage til Eurozonen, men giver
ikke anledning til at ændre den pengepolitiske kurs, som
styrer mod en renteforhøjelse tidligst i 2. halvår af 2019.
Europa er stadig tynget af nedadrettede risici, som
hovedsageligt henfører til situationen i Italien og Brexitforhandlingerne.

Amerikanske aktier outperformede
På finansmarkederne var det specielt amerikanske aktier,
der udmærkede sig i september ved at sætte nye
kursrekorder, løftet af den positive nyhedsstrøm og
fortsatte effekter fra skattereformen. Samtidig steg renten
på en 10-årig statsobligation til knap 3,10%, hvilket,
udover en kort periode i maj 2018, er det højeste niveau
siden 2011. I Europa var aktiemarkederne tynget af den
usikre politiske situation, hvilket også førte til en
svækkelse af euroen sidst på måneden. Tyske og danske
renter er steget lidt som følge af udviklingen i
amerikanske renter, mens italienske statsobligationsrenter
ligger med et forhøjet spænd til mere sikre
obligationsrenter. I Emerging Markets-komplekset har
kinesiske aktier det fortsat svært, mens latinamerikanske
aktier fik et løft fra de succesfulde NAFTA forhandlinger.
Endelig har en olieprisstigning på 28% i år givet medvind
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til aktier i de olieeksporterende regioner og desuden
bidraget til inflationspresset og dermed de lidt højere
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renter.
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Afkastoversigt 2018 - PFA Invest
September

2018

2017

2016

2015

Afkast siden
start

Start

PFA Invest Balance AA

0,0%

0,2%

0,7%

-

-

0,8%

21-06-2017

PFA Invest Balance A

0,1%

0,9%

3,7%

5,2%

7,1%

32,4%

28-01-2014

PFA Invest Balance Akkumulerende

0,0%

1,5%

0,7%

-

-

2,2%

21-06-2017

PFA Invest Balance B

0,2%

2,7%

6,6%

5,4%

10,3%

66,6%

01-10-2012

PFA Invest Balance C

0,2%

3,4%

7,4%

4,9%

-0,9%

15,4%

05-05-2015

PFA Invest Mellemlange Obligationer

-0,1%

0,1%

1,0%

1,4%

-

2,5%

30-03-2016

PFA Invest Kreditobligationer

0,5%

-1,2%

5,9%

8,1%

7,8%

43,6%

01-10-2012

PFA Invest Udenlandske Obligationer

-0,6%

-1,8%

-0,1%

-3,0%

-

-4,9%

21-10-2016

PFA Invest Globale Aktier

0,3%

8,7%

8,9%

5,4%

17,7%

119,0%

01-10-2012

PFA Invest Danske Aktier

-2,5%

1,6%

14,5%

4,0%

36,4%

167,5%

01-10-2012

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

0,2%

-0,2%

8,8%

-0,6%

11,4%

55,9%

20-12-2012

PFA Invest Europa Value Aktier

0,0%

-2,2%

11,2%

3,0%

14,1%

26,7%

07-10-2014

PFA Invest USA Stabile Aktier

1,6%

14,3%

3,0%

5,9%

-

24,7%

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

amerikanske aktier og USD er steget.

September

2018

Afdeling

0,0%

0,2%

Benchmark

0,0%

0,3%

Merafkast, %-point

0,1%

-0,2%

Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark, men aktier har givet de højeste afkast blandt
aktivklasserne i år og har dermed trukket afdelingens
samlede afkast op.

Obligationer
September endte med let positive aktieafkast og
tilsvarende stigende renter. Handelskonflikten lægger
fortsat en dæmper på optimismen, specielt i forholdet
mellem USA og Kina. Emerging markets aktier er trykket
af usikkerheden om udfaldet af handelskonflikten, mens
amerikanske aktier fortsætter med at stige. Italiens
problemer med at få lagt et troværdigt budget og uroen
omkring Tyrkiets økonomi er ligeledes kilde til usikkerhed
og trykker specielt europæiske aktier. Både korte og
lange renter er steget med godt 0,1%-point, hvilket kan
tilskrives tegn på inflation i USA. De danske renter
holdes dog stadig nede pga. de lavere vækstudsigter for
Europa.

Investeringsstrategi
I 3. kvartal har vi øget andelen af amerikanske aktier, og
reduceret andelen af aktier fra emerging markets og
Europa. I september har vi fastholdt vores allokering. Vi
ser fortsat positivt på europæiske aktier men vurderer, at
risikoen er høj i Europa. Aktieandelen er holdt omkring
10%, som er udtryk for, at vi er komfortable med
risikofyldte aktiver. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien.

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.
Aktier gav -0,1% i september. Amerikanske aktier
fortsatte med at stige, mens afkastet blev trukket ned af
danske aktier og emerging markets. Porteføljen er
undervægtet amerikanske aktier og de mest cykliske
aktier, specielt fra USA. Dette har kostet på afkastet, da
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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 -0,1%. Den 10-årige danske rente steg ca. 10
bp i løbet af september. År til dato har danske
obligationer givet et afkast på 0,3%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -1,8%. Obligationer er
undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,4% i september, da
kreditspændet til statsobligationer faldt og modsvarede
rentestigningen. 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
statsog
realkreditobligationer. År til dato er afkastet -0,4%.
Kreditobligationer er undervægtet med ca. 3,5%.
Stats- og realkreditobligationer har givet afkast på linje
med benchmark, mens kreditobligationer har givet bedre
afkast end benchmark.

Ejendomme
I juni har vi udvidet 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 1,7%.
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Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

10,6%

10,0%

0,6%

Kreditobligationer

26,3%

30,0%

-3,7%

Obligationer

55,2%

60,0%

-4,8%

Ejendomme

7,4%

0,0%

7,4%

Kontant

0,5%

0,0%

0,5%

Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging
Markets.
Aktier gav 0,2% i september. Amerikanske aktier
fortsatte med at stige, mens afkastet blev trukket ned af
danske aktier og emerging markets. Porteføljen er
undervægtet amerikanske aktier og de mest cykliske
aktier, specielt fra USA. Dette har kostet på afkastet, da
amerikanske aktier og USD er steget.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark, men aktier har givet de højeste afkast blandt
aktivklasserne i år og har dermed trukket afdelingens
samlede afkast op.

PFA Invest Balance A
Performance

September

2018

Afdeling

0,1%

0,9%

Benchmark

0,1%

1,4%

Merafkast, %-point

0,0%

-0,5%

September endte med let positive aktieafkast og
tilsvarende stigende renter. Handelskonflikten lægger
fortsat en dæmper på optimismen, specielt i forholdet
mellem USA og Kina. Emerging markets aktier er trykket
af usikkerheden om udfaldet af handelskonflikten, mens
amerikanske aktier fortsætter med at stige. Italiens
problemer med at få lagt et troværdigt budget og uroen
omkring Tyrkiets økonomi er ligeledes kilde til usikkerhed
og trykker specielt europæiske aktier. Både korte og
lange renter er steget med godt 0,1%-point, hvilket kan
tilskrives tegn på inflation i USA. De danske renter
holdes dog stadig nede pga. de lavere vækstudsigter for
Europa.

Investeringsstrategi
I 3. kvartal har vi øget andelen af amerikanske aktier, og
reduceret andelen af aktier fra emerging markets og
Europa. I september har vi fastholdt vores allokering. Vi
ser fortsat positivt på europæiske aktier men vurderer, at
risikoen er høj i Europa. Aktieandelen er holdt omkring
25%, som er udtryk for, at vi er komfortable med
risikofyldte aktiver. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien.

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 -0,1%. Den 10-årige danske rente steg ca. 10
bp i løbet af september. År til dato har danske
obligationer givet et afkast på 0,3%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -1,8%. Obligationer er
undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,3% i september, da
kreditspændet til statsobligationer faldt og modsvarede
rentestigningen. 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
statsog
realkreditobligationer. År til dato er afkastet -0,4%.
Kreditobligationer er undervægtet med ca. 3,5%.
Stats- og realkreditobligationer har givet afkast på linje
med benchmark, mens kreditobligationer har givet bedre
afkast end benchmark.

Aktier
Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA
Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier,
Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile
SIDE 6 | PFA INVEST |

Ejendomme
I juni har vi udvidet investeringsuniverset i afdelingen ved
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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 1,7%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

25,1%

25,0%

0,1%

Kreditobligationer

31,6%

35,0%

-3,4%

Obligationer

34,5%

40,0%

-5,5%

Ejendomme

8,1%

0,0%

8,1%

Kontant

0,7%

0,0%

0,7%

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.
Aktier gav 0,2% i september. Amerikanske aktier
fortsatte med at stige, mens afkastet blev trukket ned af
danske aktier og emerging markets. Porteføljen er
undervægtet amerikanske aktier og de mest cykliske
aktier, specielt fra USA. Dette har kostet på afkastet, da
amerikanske aktier og USD er steget.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark, men aktier har givet de højeste afkast blandt
aktivklasserne i år og har dermed trukket afdelingens
samlede afkast op.

PFA Invest Balance B
Performance

Aktier

September

2018

Afdeling

0,2%

2,7%

Benchmark

0,4%

4,5%

-0,2%

-1,9%

Obligationer

Merafkast, %-point

September endte med let positive aktieafkast og
tilsvarende stigende renter. Handelskonflikten lægger
fortsat en dæmper på optimismen, specielt i forholdet
mellem USA og Kina. Emerging markets aktier er trykket
af usikkerheden om udfaldet af handelskonflikten, mens
amerikanske aktier fortsætter med at stige. Italiens
problemer med at få lagt et troværdigt budget og uroen
omkring Tyrkiets økonomi er ligeledes kilde til usikkerhed
og trykker specielt europæiske aktier. Både korte og
lange renter er steget med godt 0,1%-point, hvilket kan
tilskrives tegn på inflation i USA. De danske renter
holdes dog stadig nede pga. de lavere vækstudsigter for
Europa.

Investeringsstrategi
I 3. kvartal har vi øget andelen af amerikanske aktier, og
reduceret andelen af aktier fra emerging markets og
Europa. I september har vi fastholdt vores allokering. Vi
ser fortsat positivt på europæiske aktier men vurderer, at
risikoen er høj i Europa. Aktieandelen er holdt omkring
55%, som er udtryk for, at vi er komfortable med
risikofyldte aktiver. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien.
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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 rente steg ca. 10
bp i løbet af september. År til dato har danske
obligationer givet et afkast på 0,2%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -1,8%. Obligationer er
undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,5% i september, da
kreditspændet til statsobligationer faldt og modsvarede
rentestigningen. 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
statsog
realkreditobligationer. År til dato er afkastet -1%.
Kreditobligationer er undervægtet med ca. 3,5%.
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Stats- og realkreditobligationer har givet afkast på linje
med benchmark, mens kreditobligationer har givet bedre
afkast end benchmark.

Ejendomme
I juni har vi udvidet 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 1,7%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

54,5%

55,0%

-0,5%

Kreditobligationer

16,4%

20,0%

-3,6%

Obligationer

19,7%

25,0%

-5,3%

Ejendomme

7,5%

0,0%

7,5%

Kontant

1,9%

0,0%

1,9%

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.
Aktier gav 0,3% i september. Amerikanske aktier
fortsatte med at stige, mens afkastet blev trukket ned af
danske aktier og emerging markets. Porteføljen er
undervægtet amerikanske aktier og de mest cykliske
aktier, specielt fra USA. Dette har kostet på afkastet, da
amerikanske aktier og USD er steget.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark, men aktier har givet de højeste afkast blandt
aktivklasserne i år og har dermed trukket afdelingens
samlede afkast op.

PFA Invest Balance C
Performance

ser fortsat positivt på europæiske aktier men vurderer, at
risikoen er høj i Europa. Aktieandelen er holdt omkring
75%, som er udtryk for, at vi er komfortable med
risikofyldte aktiver. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien.

September

2018

Afdeling

0,2%

3,4%

Obligationer

Benchmark

0,6%

6,6%

-0,3%

-3,2%

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.

Merafkast, %-point

September endte med let positive aktieafkast og
tilsvarende stigende renter. Handelskonflikten lægger
fortsat en dæmper på optimismen, specielt i forholdet
mellem USA og Kina. Emerging markets aktier er trykket
af usikkerheden om udfaldet af handelskonflikten, mens
amerikanske aktier fortsætter med at stige. Italiens
problemer med at få lagt et troværdigt budget og uroen
omkring Tyrkiets økonomi er ligeledes kilde til usikkerhed
og trykker specielt europæiske aktier. Både korte og
lange renter er steget med godt 0,1%-point, hvilket kan
tilskrives tegn på inflation i USA. De danske renter
holdes dog stadig nede pga. de lavere vækstudsigter for
Europa.

Investeringsstrategi
I 3. kvartal har vi øget andelen af amerikanske aktier, og
reduceret andelen af aktier fra emerging markets og
Europa. I september har vi fastholdt vores allokering. Vi
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Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt
afkast på -0,2%. Den 10-årige danske rente steg ca. 10
bp i løbet af september. År til dato har danske
obligationer givet et afkast på 0,1%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -1,8%. Obligationer er
undervægtet med ca. 4%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,5% i september, da
kreditspændet til statsobligationer faldt og modsvarede
rentestigningen. Betingelserne er fortsat positive for
kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til
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både kort og lang historik. Med de nuværende
vækstprognoser for økonomien ser afkast/risikoforholdet
dog stadig attraktivt ud for kreditobligationer,
sammenholdt
med
danske
statsog
realkreditobligationer. År til dato er afkastet -1,1%.
Kreditobligationer er undervægtet med ca. 3,5%.
Stats- og realkreditobligationer har givet afkast på linje
med benchmark, mens kreditobligationer har givet bedre
afkast end benchmark.

Ejendomme
I juni har vi udvidet 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 1,7%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

73,4%

75,0%

-1,6%

Kreditobligationer

6,7%

10,0%

-3,3%

Obligationer

11,4%

15,0%

-3,6%

Ejendomme

7,3%

0,0%

7,3%

Kontant

1,2%

0,0%

1,2%

holdes dog stadig nede pga. de lavere vækstudsigter for
Europa.

Investeringsstrategi
I 3. kvartal har vi øget andelen af amerikanske aktier, og
reduceret andelen af aktier fra emerging markets og
Europa. I september har vi fastholdt vores allokering. Vi
ser fortsat positivt på europæiske aktier men vurderer, at
risikoen er høj i Europa. Aktieandelen er holdt omkring
40%, som er udtryk for, at vi er komfortable med
risikofyldte aktiver. I vores hovedscenarie er aktier det
bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for
eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i
Italien.

Aktier
Aktier gav -0,1% i september. Amerikanske aktier
fortsatte med at stige, mens afkastet blev trukket ned af
danske aktier og emerging markets. Porteføljen er
undervægtet amerikanske aktier og de mest cykliske
aktier, specielt fra USA. Dette har kostet på afkastet, da
amerikanske aktier og USD er steget.
Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til
benchmark, men aktier har givet de højeste afkast blandt
aktivklasserne i år og har dermed trukket afdelingens
samlede afkast op.

Obligationer

PFA Invest Balance Akkumulerende
Performance

September

2018

Afdeling

0,0%

1,5%

Benchmark

0,2%

3,0%

-0,3%

-1,4%

Merafkast, %-point

September endte med let positive aktieafkast og
tilsvarende stigende renter. Handelskonflikten lægger
fortsat en dæmper på optimismen, specielt i forholdet
mellem USA og Kina. Emerging markets aktier er trykket
af usikkerheden om udfaldet af handelskonflikten, mens
amerikanske aktier fortsætter med at stige. Italiens
problemer med at få lagt et troværdigt budget og uroen
omkring Tyrkiets økonomi er ligeledes kilde til usikkerhed
og trykker specielt europæiske aktier. Både korte og
lange renter er steget med godt 0,1%-point, hvilket kan
tilskrives tegn på inflation i USA. De danske renter
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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 rente steg ca. 10
bp i løbet af september. År til dato har danske
obligationer givet et afkast på 0,1%, mens udenlandske
statsobligationer har givet -1,8%. Obligationer er
undervægtet med ca. 5%.
Kreditobligationer gav et afkast på 0,4% i september, da
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kreditspændet til statsobligationer faldt og modsvarede
rentestigningen. 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
statsog
realkreditobligationer. År til dato er afkastet -0,8%.
Kreditobligationer er undervægtet med ca. 3,5%.
Stats- og realkreditobligationer har givet afkast på linje
med benchmark, mens kreditobligationer har givet bedre
afkast end benchmark.

Ejendomme
I juni har vi udvidet 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 1,7%.

Fordeling

Afdeling

Benchmark

Relativt

Aktier

38,4%

40,0%

-1,6%

Kreditobligationer

24,2%

27,5%

-3,3%

Obligationer

27,2%

32,5%

-5,3%

Ejendomme

8,1%

0,0%

8,1%

Kontant

2,1%

0,0%

2,1%

Afdelingen gav et afkast efter omkostninger på -0,6% i
august, hvilket er på niveau med benchmark. Afkastet år
til dato er således -1,8% efter omkostninger mod et
benchmarkafkast på -2,1%.
Efter renteudsving, som især var drevet af usikkerhed om
Italiens budget plan, endte september måned med at
byde på stigende renter, hvilket generelt udfordrede
lange obligationer. Måneden bød nemlig også på
kommentarer fra ECB om potentielt stigende inflation i
kølvandet på et stærkere arbejdsmarked og lønvækst,
hvilket blev tolket som udtryk for, at der efter mange års
meget lempelig pengepolitik, langt om længe er udsigt til
at en normaliseringsproces er en reel mulighed. I første
omgang dog meget langsomt, og som allerede italesat af
ECB.
Meldinger fra italienske politikere var i løbet af måneden
det ene øjeblik kritiske overfor EU og det andet øjeblik
EU- og markedsvenlige, hvilket førte til stor volatilitet i
spændet mellem italienske og tyske statsobligationer. De
italienske performede generelt i første del af måneden,
da budgetdiskussionen så ud til at lande med respekt for
EU's krav, men stemningen blev mere konfrontatorisk i
slutningen af måneden og spændet udvidede sig igen og
er sidenhen udvidet en del i oktober. Afdelingen har i
perioden ligget neutralt eksponeret til Italien.
Den amerikanske økonomi virker stadig meget robust og
den amerikanske centralbank leverede som ventet endnu
en renteforhøjelse i slutningen af september og også de
længere amerikanske renter steg igen lidt mere end de
europæiske.

PFA Invest Kreditobligationer

PFA Invest Mellemlange Obligationer
Afdelingen gav et afkast på -0,1% i september, hvilket
var på niveau med benchmark. Afkastet år til dato er
således
0,1%
efter
omkostninger
mod
et
benchmarkafkast på 0,5%.
Igen i september var det den politiske situation i Italien,
som optog markederne samt den forsat bølgende
handelskrig, hvilket som udgangspunkt understøtter sikre
aktiver
som
statsobligationer.
Generelt
steg
swaprenterne omkring 10bp, hvilket var det de faldt i
august. Den udenlandske efterspørgsel efter danske
realkreditobligationer er fortsat stor, men kreditspændet
på danske konverterbare obligationer kørte ca. 4-5 bp ind
og handler derfor stadigt på meget lave spænd til swaps
og stater.
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PFA Invest Udenlandske Obligationer

Afdelingen gav et afkast på 0,5% i september, hvilket var
0,2 procentpoint bedre end benchmark. For 2018 er
afkastet således på -1,2%, hvilket er 1,6 procentpoint
bedre end benchmark.
I september oplevede vi en betydelig styrkelse af kredit,
hvor især Emerging Markets og US High Yield klarede
sig godt. Samlet set oplevede kreditspændet et fald på
17 basispunkter. Bevægelsen er et udtryk for en stærk
konsolidering ovenpå det volatile marked i juli og august.
Investment Grade obligationer fik ligeledes medvind fra
lavere kreditpræmier, men til gengæld trak stigende
underliggende renteniveauer afkastet ned i kraft af
segmentets højere rentefølsomhed. Udstedelsesaktiviteten for nye obligationer var særdeles højt, men
der er generelt langt mellem de attraktive nyudstedelser
med høje kreditpræmier. Vi valgte dog at deltage
selektivt i enkelte udstedelser. September var også
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sidste måned inden den Europæiske Centralbank
halverede sit opkøbsprogram for obligationer. Generelt
har markedet dog priset programmets ophør ved årets
udgang ind i nuværende priser.
Kreditspændet på US high yield nåede henover
måneden det laveste niveau i 10 år på trods af stigende
renter. Bevægelsen var i høj grad drevet af aftagende
pres på EM valutaer, positiv udvikling på handelsområdet
og udstedelsesaktivitet langt under normalen. Olie steg
5% som følge af udmeldingen fra OPEC om at holde
produktionen uændret. Obligationer med den laveste
kreditkvalitet (CCC) klarede sig endnu engang bedst og
ligger åtd signifikant foran BB. Sektormæssigt ligger
Telekommunikation og Cykliske Forbrugsgoder, modsat
2017, i front. Mængden af nyudstedelser er fortsat
markant under de seneste år, således blev der udstedt
USD 18,2 mia. i september mod USD 43,3 mia. i samme
periode sidste år. Til gengæld er aktiviteten i
lånemarkedet 23% højere sammenlignet med et
gennemsnitligt
år.
I
Europa
søgte
Astaldi
kreditorbeskyttelse, hvilket sendte obligationer ned i kurs
25. Konkursraten er dog fortsat historisk lav på 2% (1,3%
ekskl. iHeart).
De sidste to måneders bevægelse i Emerging Markets
var primært drevet af nogle enkeltstående kreditter og
var i mindre grad udtryk for en egentlig
markedsbevægelse. Det stærke marked var samtidig
med til at lokke købere tilbage, hvorfor nye investeringer i
aktivklassen steg lidt igen. I løbet af juli/august var det
primært Argentina og Tyrkiet som drev udviklingen, men i
ingen af tilfældene kan markedet fremtvinge en konkurs.
Argentina er under vingerne på den internationale
valutafond og Tyrkiet har fortsat en række håndtag de
kan dreje på. Af samme årsag ville frasalget i de
foregående måneder med tiden dø ud, hvilket afdelingen
positionerede sig til.

Øssur blev købt til porteføljen da den efter
underperformance gennem året var blevet billig relativt til
de andre medtech aktier. Aktien reagerede positivt på en
aktieanalyse fra en mægler, hvorefter den er solgt igen
med en gevinst på ca. 15%. Bidraget til det relative
afkast herfra er 0,34%.
Herudover var der positive bidrag til det relative afkast fra
undervægten i Maersk på 0,24% og overvægten i
Pandora bidrog med 0,19%.
På negativsiden kostede undervægten i Ørsted 0,28% på
det relative afkast, mens undervægten i Lundbeck
kostede 0,24%.

PFA Invest Globale Aktier
PFA Globale Aktier gav et afkast på 0,3% i september,
mod et afkast på afdelingens benchmark på 0,8%.
Afdelingen gav således et negativt merafkast på 0,5%.
År-til-dato har afdelingen opnået et afkast på 8,7% mod
et benchmark afkast på 9,2% hvilket giver et negativt
merafkast på 0,4%.
Den negative afvigelse i måneden kan væsentligst
henføres til aktievalgene i Finans og Industri. På
selskabsniveau var det især de amerikanske selskaber
S&P Global (omfatter bl.a rating bureauet S&P) og Wells
Fargo (en af de førende amerikanske storbanker), der
faldt med henholdsvis 5% og 10%. Data for
obligationsudstedelser i september peger endeligt mod et
skuffende aktivitetsniveau for regnskaberne fra tredje
kvartal, hvilket markedet har reageret på før
regnskabssæsonen går i gang. Endvidere viste data for
aktiviteten på boligmarkedet svaghedstegn, hvilket især
smittede af på Wells Fargo. I Industri sektoren faldt
amerikanske UPS med 5% i september, efter en svagt
skuffende kapitalmarkedsdag. Endvidere spillede det en
rolle at den konkurrerende virksomhed (FedEx)
fremlagde et lidt skuffende regnskab.

PFA Invest Danske Aktier
Afdelingens afkast blev -2,5% i september, mod -3,4%
for benchmark. For 2018 er porteføljens afkast 1,6%,
mod 4,6% for benchmark.
Ambu faldt 36% i september og blev dermed bundprop i
C25. Et salg af godt 5% af selskabets kapital fra Chr.
Augustinus Fabrikker med en rabat på 10% til
markedskursen startede faldet, der blev forstærket af
meldinger om at Olympus m.fl. er på vej ind på markedet
for engangsskoper. Ambu indgår fortsat ikke i porteføljen,
hvorfor faldet gav et bidrag til det relative afkast på
0,76%.
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På den positive side viste engelske Reckitt Benckiser
styrke og steg med 7%. Det er nu forventningen i
markedet, at Reckitt Benckiser er ved at være kommet
igennem en svær periode med lav organisk vækst og
skuffende produktlanceringer.
Det er yderligere betryggende, at en af de helt nye aktier
i porteføljen, engelske ConvaTec (konkurrent til danske
Coloplast (eksempelvis indenfor stomiprodukter), steg
med 10% i måneden. Også Norwegian Cruise Line gav
et pænt afkastbidrag efter at have været under pres i
løbet af sommeren 2018
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PFA Invest Europa Value Aktier
Afdelingen gav et afkast på 0% i september. År til dato
har afdelingen givet et afkast på -2,2%.
Igen i september dominerede politik overskrifterne og
specielt i Europa, hvor fokus var på det italienske budget
og Brexit forhandlingerne der ligner et sammenbrud.
I UK har valutakursen taget en stor del af den negative
effekt på økonomien. Anderledes er det i Italien hvor
obligationsrenterne stiger og påvirker bankerne, da de
har mange statsobligationer.
Den usikre situation gør at mange investorer søger mod
aktier med lav usikkerhed på indtjeningen, som også er
dyrere, men er der usikkerhed, er prisen på et aktiv ikke
så afgørende. Derfor er value faktoren fortsat den
dårligste faktor for hele året, mens lav volatilitetsaktier er
blandt de bedste faktorer i 2018. Det ser vi også i PFAs
portefølje med stabile aktier i USA.
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
I september gav afdelingen et afkast på 0,2% efter
omkostninger, mod et afkast for benchmark på 0,6%. For
hele året et afkast på -0,2% sammenlignet med
benchmarkafkast på 1,0%.
I porteføljen kom de positive bidrag til performance på
sektorniveau fra eksponeringen til IT, Telecom og Stabilt
Forbrug. IT-sektoren har generelt set medvind og på
porteføljeniveau stammer performance endnu en gang
fra positionerne i Microsoft og Amadeus IT holding, og
desuden fra afdelingens nulvægt i hardwareselskaberne
der generelt var under pres. I Telecom kom de positive
bidrag fra eksponeringerne i Telenor og BT. I Stabilt
Forbrug kom de positive bidrag fra beholdningen i Reckitt
Benckiser, der efter en omstrukturering har vist en
fornuftig udvikling i både salg og indtjeningen i den nye
divisions opdeling med fokus på ”Consumer Health” og
”Health & Hygiene”. Herudover bidrog også nulvægten i
tobaksselskaberne positivt, da de fortsat har været hårdt
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presset kursmæssigt af udviklingen på nye produkter
samt en øget bevågenhed fra FDA på salget af ecigaretter.
I den modsatte retning trak eksponeringen til Industri,
Materials og Finans, hvor det negative bidrag fra Finans
især kom fra porteføljens eksponering til Danske Bank,
der i den forgangne måned offentliggjorde den interne
undersøgelse af forløbet omkring hvidvask sagen i
bankens filial i Estland. Efterfølgende er bankens CEO
trådt tilbage og der har været frygt i markedet for en
bøde fra de amerikanske myndigheder, hvilket medførte
yderligere kursfald i aktien.

PFA Invest USA Stabile Aktier
Afdelingen USA Stabile Aktier gav et afkast målt på 1,6%
i september, hvilket var 1,0%-point bedre end markedet.
For året har afdelingen leveret et afkast på 14,3%, mod
14,1% for benchmark. Afdelingens afkast år til dato er
højere end indeks med tilsvarende risikoprofil, som f.eks.
MSCI USA Minimum Volatility og MSCI US High
Dividend.
Afdelingen fokuserer på stabile aktier, og konstrueres ud
fra et ønske om en lavere risiko og en mere stabil
kursudvikling end markedet. Afdelingen har derfor en
naturlig overvægt af mere stabile og ikke-cykliske aktier,
og afdelingen vil derfor typisk klare sig dårligere end
markedet, når det går godt i økonomien, mens den
omvendt vil klare sig bedre, når der er modvind i
økonomien og på markederne. I USA er fremgangen i
økonomien fortsat bredt baseret på tværs af sektorer,
men der er begyndende tegn på at momentum i
økonomien er aftagende, og at væksten er begyndt at
bøje af. De seneste måneder har dette også været
synligt i markedet, 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 den
sene fase af konjunkturcyklen som vi befinder os i.
På selskabsniveau kom de største positive bidrag til
afkastudviklingen for måneden fra Facebook, Wells
Fargo og AT&T, mens S&P Global, Exxon Mobil og UPS
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.

PFA Asset Management
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+45 39 17 50 00
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