
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 
  

 Verdensindekset, MSCI World, gav i 1. kvartal 2017 et afkast på +4,9% (i DKK). Efter et svagt 2016 fik danske aktier en rigtig fin 

start på det nye år og leverede et afkast på +6,0% i kvartalet. I de første to måneder af kvartalet var det udsigten til 
selskabsskattelettelser, mindre regulering og store offentlige investeringer i USA’s infrastruktur, der drev markederne opad. 
 

 Første kvartal bød som ventet på endnu en rentestigning i USA, og fra den europæiske centralbank, ECB, kom der nye toner 
om en kommende neddrosling af støtteopkøbene af obligationer, hvilket kan føre til højere renter på vores breddegrader. 
 

 Secure Hedge A/S leverede i kvartalet et afkast på +0,5%. Fonden fortsatte eksekveringen af strategien om at skabe en mere 

robust portefølje med en investering i januar på USD 5 millioner i Muddy Waters Capital, der er en ”short activist” manager og 
igen i februar med en investering på USD 5 millioner i Light Sky Macro, en global makrofond beliggende i New York. Vi har stor 

tiltro til, at disse fonde vil klare sig godt under udfordrende markedsbetingelser. 
 

 I en verden, hvor obligationsmarkederne aldrig har været mere aggressivt prissat, og aktiemarkedernes værdiansættelse er på 

niveau med tiden umiddelbart før krisen i 1930erne og den seneste finanskrise, holder vi stædigt fast i at hedgefonde er den 
eneste af disse aktivklasser, der kan beskytte og potentielt give et afkast i forbindelse med en større en markedskorrektion. 
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Q1 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Danske aktier (OMX C20 CAP) 6,0% -1,9% 29,0% 17,6% 32,0% 22,3%

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) 4,9% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2% 14,2%

Lange realkreditobligationer 1,2% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0% 7,0%

Statsobligationer (5 års løbetid) -0,1% 2,4% 0,4% 4,3% -1,8% 3,4%

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

2017 er startet rigtigt godt med fornuftige afkast på såvel 

aktier som obligationer. Vores hedgefonde formåede også at 

producere positive afkast i årets første kvartal. Dermed er alle 

tre aktivklasser i plus godt en fjerdedel inde i året. Så langt så 

godt… 

Markedets optimisme er efter vores vurdering et udtryk for 

den amerikanske præsident Trumps offensive adfærd og 

retorik, som på sin vis giver fornyet håb til selv (eller måske 

især) den fjernest afkrog i det amerikanske samfund. Opgøret 

mod det etablerede system opleves af mange som et friskt 

pust, og selvom præsidenten nærmer sig de første 100 dage i 

embedet, er han endnu så ny, at han endnu ikke bliver målt 

på den reelle effekt at hans gerninger. 

En anden lige så vigtig årsag til de positive markeder kunne 

også være, at vi befinder os i den sidste fase af det længste 

”bull” marked i USA’s historie. Man kunne tro, at den 

afsluttende fase i et sådant opsving er kendetegnet ved 

aftagende optimisme og stilhed før stormen, men dette er 

meget langt fra virkeligheden. Den sidste fase i et opsving 

(boble eller ej), er som regel en acceleration i 

investeringslysten og kraftigt aftagende risikoaversion. Alt 

hvad der bevæger sig opleves som en attraktiv 

investeringsmulighed, og det velkendte begreb FOMO, ”Fear 

of Missing Out” florerer frit; smerten ved at gå glip af en god 

handel vejer langt tungere end frygten for at tabe penge. 

Hos Secure tillægger vi den sidste forklaring stor vægt – og 

har gjort det i nogen tid. I denne konstatering ligger der ingen 

forudsigelse om, hvor meget, hvor eller hvornår en korrektion 

materialiserer sig. Blot en ydmyg konstatering af, at 

obligationsmarkederne aldrig har været mere aggressivt 

prissat, og at aktiemarkedernes værdiansættelse er på samme 

niveau som før krisen i 1930erne og den seneste finanskrise. 

 

 

Vi har i dette nyhedsbrev så mange gange før manet til 

forsigtighed, at det kan synes som om, at vi gentager os selv. Og 

vi kan næsten begynde at frygte, at effekten heraf bliver den 

samme som i Grimms eventyr om hyrdedrengen, der gentagende 

gange, for sjov, råber ulven kommer, mens ingen vil tro ham, den 

dag ulven rent faktisk dukker op. 

Der kan være en god forståelse af, hvordan markedspsykologi 

fungerer i dette eventyr: 1) Markedet tager læring af den seneste 

udvikling; alene i 2016 blev der råbet ”ulven kommer” to gange 

ved hhv. Storbritanniens Brexit og valget af Trump som præsident. 

Begge gange kom der ingen ulv til trods for eksperternes 

advarsler. 2) Markedet er selvbekræftende; jo længere tid de 

optimistiske markedsdeltagere får ret og tjener gode penge på at 

ignorere dommedagsprofeterne, jo mere selvopfyldende bliver 

optimismen, også selvom den måtte være forkert. 

Disse to psykologiske mekanismer er efter vores vurdering i spil i 

denne tid, hvilket leder til, at rigtigt mange investorer træffer deres 

fremadrettede beslutninger på det historiske afkast, der er opnået 

og ikke på det realistiske potentiale. Logikken i at et overnormalt 

historisk afkast efterfølges af lavere end normalt afkast (og vice 

versa) ignoreres, fordi intet i den virkelige verden bekræfter denne 

tese. 

I Secure forsøger vi, at kæmpe imod denne markedspsykologi ved 

at agere omvendt. Vi har i gennem nogen tid skåret markant i 

eksponeringen til aktier og obligationer og holdt fast i vores 

anbefaling af at have en stor andel hedgefonde i porteføljen. Den 

nære historie har ikke understøttet vores anbefaling (aktier og 

obligationer er steget, mens hedgefondene har haft en flad 

udvikling). Ikke desto mindre er hedgefonde efter vores mening 

fortsat den eneste af disse aktivklasser, der kan beskytte og 

potentielt give et afkast i forbindelse med en større 

markedskorrektion. Derfor: Køb fremtidigt potentiale, ikke 

historisk afkast!  
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