
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 I tredje kvartal var Emerging Markets (EM) landenes økonomiske deroute i fokus. Stramningen af den amerikanske pengepolitik 

spiller en væsentlig rolle, men tilbagerulningen af FED’s QE-program samt finansieringen af Trumps skattereform er begge 

faktorer, som er med til at øge obligationsudbuddet signifikant, og dermed presse renterne på obligationsmarkederne yderligere 

op. De højere renter tiltrækker udenlandsk dollarlikviditet, der tidligere cirkulerede i EM, tilbage til USA, hvilket lægger et pres 

på de udviklende økonomier.  

 

 Hos Secure har vi et svært aktie år. Efter en del års outperformance ift. vores benchmark, MSCI World, har vi oplevet nogle 

markante fald på nogle af vores positioner i aktieporteføljen. Her kan bl.a. nævnes Novo Nordisk, Indivior, Danske Bank og 

Happy Helper. I det forgangne kvartal foretog vi to nye investeringer i hhv. Epiroc, der er en svensk mineudstyrsproducent, og 

i den sociale mediegigant Facebook.   

 

 Secure Hedge A/S leverede i 3. kvartal et afkast på -0,45%. Den bedst performende fond i porteføljen var Securis Event Fund, 

der leverede et afkast på +4,5%. Det fornuftige afkast blev genereret på trods af orkanen Florence gik land på den amerikanske 

østkyst i september.  
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  Q3 2018 ÅTD 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Danske aktier (OMX C25 CAP) 2,1% -2,2% 12,8% -2,0% 28,2% 17,0% 31,7% 22,0% 

                 

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) 5,7% 9,3% 7,5% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2% 14,2% 

                 

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

                 

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

 

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

I 2018’s tredje kvartal var Emerging Markets (EM) landenes 
økonomiske deroute i fokus. Årsagerne til denne deroute skyldes 

ikke kun FED’s stramning af pengepolitikken som følge af en 

meget stærk amerikansk økonomi, omend dette også spiller en 

meget væsentlig rolle. Der er to andre faktorer, som sammen 

med den højere rente i USA har været katalysatoren til EM 
landendes økonomiske deroute. Det kendetegnende ved alle tre 

faktorer er, at de alle har været medvirkende til at mindske 

strømmen af dollarlikviditet til de udviklende landes økonomier. 

Inden de to faktorer afsløres, er det vigtigt at huske på, at 

formålet med centralbankernes QE-programmer var at overflyde 
økonomierne med likviditet ved at købe forskellige aktiver, og 

dermed revitalisere den økonomiske vækst, der var i bund efter 

finanskrisen. En af de helt store vindere ved QE-programmerne 

var EM, hvor likviditet, specielt dollarlikviditet, flød ind i hidtil 
usete mængder.  

Men nu hvor den amerikanske centralbank er gået i gang med at 

tilbagerulle deres QE-programmer, og mange andre 
centralbanker snart følger trop, betaler EM økonomierne prisen. 

Specielt de EM-økonomier, der har gjort sig afhængige af 

dollarlikviditeten for at få deres økonomi til at hænge sammen 

(her tænkes særligt på Tyrkiet og Argentina). Derudover har den 

amerikanske stat udstedt en stor mængde nye statsobligationer 
for at finansiere Trumps skattelettelser, hvilket yderligere får 

dollarlikviditeten til at blive hjemme i den amerikanske økonomi. 

Der er umiddelbart intet, der tilsiger, at denne tendens vil vende 

indenfor den nærmeste fremtid, da amerikansk økonomi buldrer 

frem, hvilket bedst eksemplificeres ved dannelsen af flaskehalse 
på arbejdsmarkedet og en tiltagende accelerering af lønvæksten 

i USA. Indtil videre skal det dog understreges, at de finansielle 

markeder til en vis grad har været i stand til at differentiere 

mellem de EM-økonomier, der er blevet og fortsat vil blive 
hårdest ramt af den aftagende dollarlikviditet. 

Men denne evne til at skelne har en tendens til at forsvinde, jo 

større presset bliver, hvorfor de sunde udviklende økonomier 

også kan blive hårdt ramt. Denne smittefare kan potentielt skabe 
unikke muligheder for at købe kvalitetsvirksomheder billigt i 

lande med de højeste fremtidige økonomiske vækstrater.  Dette 
er en mulighed, vi vil forsøge at udnytte.  

 

 

Højere amerikanske renter med udsigt til yderligere stigninger vil 

efter vores vurdering vedblive med at være et tema året ud og måske 

også ind i det nye år. Når rentepilen vender, bliver de første stigninger 

oftest anset for et sundhedstegn, fordi de er beviset for høj økonomisk 

aktivitet. På et tidspunkt begynder rentestigningerne imidlertid at 

bide, idet prisen for penge reelt set øges og presser kravet til afkast 

opad. Med de sidste par rentestigninger i USA er vi forbi dette punkt, 

og investorerne frygter nu, at festen er ved at være slut. Dette 

kommer bl.a. til udtryk ved, at rentekurven i dag er flad – dvs. den 

korte og lange rente er stort set på samme niveau. Normalt er 

rentekurven stejl (højere lange renter end korte renter). Men når de 

korte renter stiger til samme eller højere niveauer end de lange, er 

det udtryk for stress i det finansielle system. Og desværre har det 

historisk været en meget præcis indikation på, at en recession venter 

lige om hjørnet. 

Global handelskrig og en utilregnelig amerikanske præsident uden 

megen forståelse af de sager, han er sat til at arbejde med, er ikke 

just formildende omstændigheder for investeringslysten. Alligevel tror 

vi, at det, der i øjeblikket ligner starten til en korrektion, ikke 

nødvendigvis er starten på en langevarende nedtur – endnu! Med 

andre ord, tror vi sagtens, at markedet kan komme igen. Der er 

fortsat mange penge i systemet og en stor bevidsthed i markedet om, 

at man skal ”buy the dip” – købe når markedet sætter sig. Det er en 

strategi, der er blevet rigt belønnet de sidste mange år. 

Hos Secure har vi et meget svært aktie år. I vores arbejde fokuserer 

vi primært på at skabe positive afkast uden skelen til, hvad det 

generelle marked gør. Det er særligt nemt, når man klarer sig bedre 

end markedet – hvilket vi har gjort i stort set alle år siden vores start. 

I år klarer vi os imidlertid væsentligt dårligere end MSCI indekset, 

hvilket vi bestemt ikke er stolte af. Vi ved godt hvorfor – enkelt aktier, 

som Novo Nordisk, Danske Bank, Indivior og Happy Helper er gået 

imod os, og vores ”high dividend yield” strategi er også under vand. 

Kan vi gøre noget ved det? Det forsøger vi naturligvis. Vi gransker 

porteføljen og har allerede lavet enkelte ændringer, men vi ved også, 

at det er farligt at ændre for meget for hurtigt. Vi er overbeviste om, 

at vores aktiestrategi vil vinde på langt sigt. Men selv den mest 

succesfulde investeringsstrategi, kan ikke vinde hele tiden. 
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AKTIER 
 
Verdensindekset MSCI World leverede igen et rigtig godt afkast 

på 5,8% (i DKK) i 3. kvartal. Som i årets første 6 måneder var 

det fortsat de amerikanske aktier, der drev udviklingen med en 

stigning på 8,4% (S&P 500), mens Europa (MSCI Europe) steg 

1,5%, og det danske C25 CAP-indeks steg med 2,1%. Secures 

Globale aktieportefølje leverede i 3. kvartal et afkast på 1,4% 

og underperformede dermed MSCI World. 

Indivior plc var den aktie, der oplevede størst modvind i 3. 

kvartal, hvor aktien faldt hele 52%. Indivior er ramt af, at de, 

primært i USA, må yde stigende rabatter på deres vigtigste 

produkt Suboxone. Suboxone anvendes mod misbrug af 

rusmidler. Det ramte deres indtjening i 1. halvår. Herudover 

meddelte de ultimo september, at udrulningen af deres nye 

produkt Sublocade går væsentlig langsommere end ventet.  

Med fald på hhv. 14,7% og 15,7% bidrog Ford og GE ligeledes 

negativt. Begge aktier indgår i vores ”high dividend yield” 

strategi. Fords gæld er blevet nedgraderet af rating 

bureauerne, der har fokus på Fords manglende evne til at tjene 

penge. For GE var specielt power divisionen hårdt ramt af fald- 

ende ordrer indenfor kul og gaskraftværker. Det førte til en svag 

udvikling i selskabets organiske vækst, og rammer ligeledes de 

forventede frie pengestrømme for både kvartalet og hele 2018.  

Blandt lyspunkterne i porteføljen var datingselskabet Match Group, 

der leverede et afkast på 50%. Selskabet leverede en vækst i 

omsætningen på 36%, og væksten i indtjeningen var på hele 165%. 

Antallet af brugere på deres forskellige tjenester er steget med hele 

27% ift. sidste år. Det er vores vurdering, at monetariserings-

mulighederne blandt Match Groups kunder fortsat er meget store.  

Vi har investeret i to nye aktier i 3. kvartal, Facebook og Epiroc. 

Facebook skaber fortsat stærke pengestrømme og har gode 

vækstmuligheder, ikke mindst fra Instagram, som Facebook også 

ejer. Uroen omkring Cambridge Analytica og Facebooks efterfølgende 

udmelding om stigende omkostninger til at håndtere denne, og andre 

sikkerhedsbrister, har i vores optik givet en købsmulighed. 

Herudover har vi købt en position i den svenske producent af 

mineudstyr, Epiroc. Epiroc har en meget stærk markedsposition og 

genererer på baggrund af en stærk aftermarket forretningsmodel 

stabile pengestrømme og et solidt afkast på den investerede kapital. 

 

 

 

 

 

Q3 2018

Aktier Branche Børs Valuta Strategi

Novo Nordisk B Medicinal Danmark DKK Kerneposition

Reckitt Benckiser Forbrug Storbritannien GBP Kerneposition

Berkshire Hathaway B Finans USA USD Kerneposition

Alphabet C Tele/IT USA USD Kerneposition

Swiss Re Finans Schweiz CHF "High dividend yield"

Engie Energi Frankrig EUR "High dividend yield"

GlaxoSmithKline Medicinal USA USD "High dividend yield"

Nissan Forbrug Japan EUR "High dividend yield"

Ford Motor Transport USA USD "High dividend yield"

National Grid Energi USA USD "High dividend yield"

General Electric Konglomerat USA USD "High dividend yield"

Danske Bank Finans Danmark DKK "Stock pick"

Gilead Sciences Medicinal USA USD "Stock pick"

Facebook IT USA USD "Stock pick"

Colgate-Palmolive Forbrug USA USD "Stock pick"

Discovery Finans Sydafrika ZAR "Stock pick"

SAP Teknologi Tyskland EUR "Stock pick"

Happy Helper Teknologi Danmark DKK "Stock pick"

Indivior Medicinal Storbritannien GBP "Spin-off"

Match Group Kommunikation USA USD "Spin-off"

Epiroc Mine Sverige SEK "Spin-off"

Ericsson Tele/IT Sverige SEK "Activism"

Nestle Forbrug Schweiz CHF "Activism"

Pershing Square Holdings Finans Holland USD "Activism"

Aktiefonde

Skagen Kon-Tiki Mange Danmark DKK Kerneposition

Som nævnt tidligere i nyhedsbrevet fortsætter 

amerikanerne med at hæve den styrende rente, medens 

der fortsat ikke er nogle konkrete udmeldinger omkring en 

eventuel renteændring i EU, og der forventes derfor fortsat 
ingen ændring i de korte renter før en gang i 2019. 

De fortsatte amerikanske rentestigninger samt en truende 

handelskrig har været de overordnede temaer for 

obligationerne i 3. kvartal, men mere specifikt har 
udviklingen i sagen omkring Danske Bank og hvidvask 

skandalen i Estland præget vores portefølje. Usikkerheden 

omkring omfanget af sagen og størrelsen på en formodet 

bøde påvirkede i den grad obligationskurserne på Danske 

Bank obligationerne og med offentliggørelsen af bankens 
egen rapport, der afslørede et omfang der var langt større 

end hidtil formodet, fik kurserne endnu et hak nedad, idet 
mange investorer solgte ud af bankens obligationer.  

OBLIGATIONER 
 

Usikkerheden omkring Danske Bank vil fortsætte frem til 

fastlæggelsen af størrelsen på den bøde, som markedet forventer, 

vil ramme banken, men selv om der sandsynligvis vil blive tale om 

en betragtelig bøde, forventes bøden overordnet set ikke at være i 

en størrelsesorden, der vil kunne true bankens eksistens. Ud fra 

det perspektiv har vi derfor valgt at beholde vore Danske Bank 

obligationer, da kuponen på rentebetalingerne stadig virker 

attraktive. 

Der har været en enkelt udskiftning i modelporteføljen i det 

forløbne kvartal. 3,875% Volkswagen blev indfriet i september og 

vi har efterfølgende erstattet denne med en anden VW-obligation, 

nemlig 3,75% Volkswagen med udløb i 2021, og vi fortsætter 

derfor med at holde vores obligationsinvesteringer i den forholdsvis 

korte ende med hensyn til løbetider.  
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Forventet Effektiv rente Effektiv rente

Obligation Branche Land Valuta udløb (Forventet udløb) (Endeligt udløb)

4,75% Barclays Bank plc Finans England EUR 2020 5,2% n.a.

2,75% RWE Energi Tyskland EUR 2020 1,4% n.a.

2,77% Südzucker variabel Industri Tyskland EUR 2016 n.a. n.a.

5,875% Danske Bank Finans Danmark EUR 2022 5,7% n.a.

6,25 % Nykredit Finans Danmark EUR 2020 2,6% n.a.

4 % Nykredit CoCo Finans Danmark EUR 2021 1,4% n.a.

0,45% DLR variabel Finans Danmark DKK 2022 n.a. n.a.

6,25% Ørsted Energi Danmark EUR 2023 2,5% n.a.

1,4% AIG Finans USA EUR 2017 n.a. n.a.

3,75% Volkswagen Industri Tyskland EUR 2021 1,8% n.a.

2,4 % Topdanmark variabel Forsikring Danmark DKK 2021 n.a. n.a.

4,47 % Danske Bank variabel Finans Danmark DKK 2021 n.a. n.a.

7,25 % Norwegian Luftfart Norge EUR 2019 - 7,1%

5,163 % Raiffeisen Bank Finans Østrig EUR 2019 1,3% n.a.

5,125% Lufthansa Luftfart Tyskland EUR 2021 1,8% n.a.

 
ANBEFALEDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER 
 

 

Secure Hedge A/S leverede i 3. kvartal et afkast på -0,45%. 

USD steg +0,8% og bidrog derved positivt til afkastet i fonden 

og ligeledes positivt til, at aktiemarkedet i danske kroner steg 

med +5,8%.  

På trods af, at orkanen Florence gik i land på den amerikanske 

østkyst i september, leverede Securis Event Fund et afkast på 

+4,5% i kvartalet, da tabene fra oversvømmelserne blev 

betydeligt mindre end frygtet. 

Pga. sommerperioden, er 3. kvartal typisk stille for vores 

aktivist fond Muddy Waters, og dette betød således et 

beskedent afkast på +2,0%. Siden vi investerede, den 1. 

februar 2017, er fonden oppe med +31,3%, vel at mærke 

uden korrelation til aktiemarkedet. Den 1. oktober tilførte vi 

endnu USD 2 mio. til fonden, som tager vægten op på 12,5%. 

Den 1. marts investerede vi i Lodbrok, som specialiserer sig i 

erhvervsobligationer i Europa, der undergår stress. Fonden 

har leveret tilfredsstillende 7,6%, siden vi investerede, og den 

1. oktober hævede vi positionen til 8,5%. Vi har fortsat tiltro til, at 

Lodbrok kan fortsætte med at producere positive afkast på både de 

lange og de korte positioner. 

Light Sky Macro havde et svagt 3. kvartal og leverede et afkast på -

2,5%.  

Vores Long/Short Equity fond Bronte Capital leverede +0,4% i 3. 

kvartal og har siden, vi investerede for 12 måneder siden, leveret et 

tilfredsstillende samlet afkast på +14,5%.  

Millennium og King Street leverede afkast på hhv. +1,5% og +0,8% 

i 3. kvartal. 

Det er ikke overraskende, at Kohinoor er betydeligt nede i 3. kvartal 

da denne fungerer som en forsikring mod en stor aktienedtur. Men 

at QIM ligeledes har haft det så svært, er dog utilfredsstillende. Vi er 

i tæt dialog med QIM omkring årets svage afkast og vil på næste 

investeringskomitémøde vurdere, om vi fortsat har tiltro til deres 

investeringsstrategi.  

 

HEDGEFONDE 
 

AFKAST PÅ HEDGEFONDE I SECURE HEDGE 
 

1) Secure Hedge A/S er stiftet 10 juni 2013; afkast indtil da består af direkte investeringer i fonde 

2) HFRI Indeks 
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