
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 Verdensindekset, MSCI World, gav i 2. kvartal 2017 et afkast på -2,5% (i DKK). Danske aktier fortsatte de gode takter fra 1. 

kvartal og leverede i 2. kvartal 2017 et afkast på +6,0%. I kvartalet var vi vidne til to store rotationer. Først så vi, at markedet 

begyndte at handle mere på fundamentaler end politiske løfter, og dernæst begyndte markedet at sælge tech aktier og købe 

finansaktier, der forventes at drage nytte af en mere kontraktiv pengepolitik.  

 
 Indbegrebet af en kontraktiv pengepolitik er kontinuerlige rentehævninger. I 2. kvartal blev dette en realitet, da FED hævede renten 

endnu engang. På denne baggrund er vi begyndt positionere os i obligationer med kortere løbetider eller variable renter. 

 

 Secure Hedge A/S leverede i kvartalet et afkast på -1,4%. Volatiliteten på valutamarkederne påvirkede afkastet negativt, da 
vores to USD denominerede fonde blev negativt ramt. Secure Hedge investerede i kvartalet i Quantitative Investment 

Management (QIM), der er en fond, som benytter kunstig intelligens i aktiemarkedet. Fonden har en profil, der passer som ”fod 
i hose” i Secure Hedges investeringsfilosofi, da den historisk ikke har vist nævneværdig korrelation til aktiemarkedet.   
 

 Diversifikation er af porteføljeteoriens fader, Harry Markowitz, blevet kaldt den eneste ”free lunch” indenfor finans. Selvom 
diversifikation er et anerkendt paradigme i finansverdenen, er der stadig meget få, som tilbyder deres kunder at udnytte den til 
fulde. Hos Secure arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde vore kunder den, i vores optik, ultimative risikospredning ved at 

investere i mange forskellige aktivklasser. Denne strategi er i dag mere aktuel end nogensinde. 
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Q2 2017 ÅTD 2016 2015 2014 2013 2012

Danske aktier (OMX C20 CAP) 6,0% 12,4% -1,9% 29,0% 17,6% 32,0% 22,3%

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

Lange realkreditobligationer 0,9% 2,1% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0% 7,0%

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

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

De finansielle markeder var i 2. kvartal præget af fortsat god ro 

og orden – bogstaveligt talt. Udsvingene eller volatiliteten på 

særligt aktiemarkederne er på et historisk lavt niveau mål på det 

såkaldte VIX indeks, der også går under betegnelsen 

”frygtindekset”. Det indikerer en høj tryghed og tillid blandt 

investorerne og en tiltro til, at den nuværende udvikling vil 

fortsætte en stund endnu. Markedsroen er på mange måder 

forståelig, idet vi nu har haft 9 års opsving på de finansielle 

markeder tilvejebragt af centralbankernes ekstremt gavmilde 

pengepolitik, og en verden med relativ stabil geopolitisk 

udvikling. Alt dette er klart angstdæmpende, men i en historisk 

kontekst er markedsvolatiliteten langt under gennemsnittet, 

hvilket tilsiger, at freden ikke vil vare ved. 

Med til at understøtte de positive markeder var valget i Holland 

og Frankrig. I Holland tabte Geert Wilders det hollandske 

præsidentvalg, og i Frankrig led Marine Le Pen et nederlag til den 

franske midterkandidat, Emmanuel Macron. Begge sejre satte 

den spirende populisme under pres og gav medvind til de 

europæiske aktiemarkeder i starten af kvartalet. I Storbritannien 

gav Theresa Mays lynvalg derimod bagslag. De konservative 

befinder sig nu i en svagere forhandlingsposition, når brexit 

forhandlingerne for alvor påbegyndes i næste måned.  

I USA fortsatte stramningen af pengepolitikken, da FED hævede 

renten i juni, og samtidig offentliggjorde en plan for en 

tilbagerulningen af deres kvantitative opkøbsprogram. Samme 
stramningstendens gjorde sig gældende i EU, hvor Mario Draghi, 

pba. stærke økonomiske nøgletal for eurozonen, talte om 

muligheden for en gradvis tilbagerulning af det europæiske 
opkøbsprogram. 

Dette satte gang i et ”sell-off” på USD og de europæiske 

aktiemarkeder, da markedet begyndte at inddiskontere, hvordan 

virksomhedernes låneomkostninger vil blive påvirket af en mere 

kontraktiv europæisk pengepolitik. Udsigten til strammere 
pengepolitik er i øvrigt et globalt fænomen, som muligvis kan 

indikere, at medvinden på de finansielle markeder i bedste fald 
er ved at aftage. 

 

Som skrevet så mange gange tidligere er den overordnede 

investeringsstrategi hos Secure at tilbyde vore kunder så god en 

risikospredning som overhovedet muligt. Med diversifikation opnås 

den eneste såkaldte ”free lunch”, der findes i porteføljepleje – 

nemlig at man kan reducere porteføljens risiko uden at reducere 

afkastet tilsvarende. Dette er velkendt teori for alle 

investeringseksperter. Alligevel vækker det til stadighed stor 

undren hos os, at hovedparten af alle investorer og rådgivere kun 

arbejder med to aktivklasser; aktier og obligationer. Med andre 

ord, så føres den velkendte teori ikke ud i praksis. Hvordan kan 

det dog være? Vores bedste bud på en forklaring er, at det er 

besværligt, omkostningstungt og svært at tilføre en portefølje 

yderligere aktivklasser, som eksempelvis ejendomme, hedgefonde 

og private equity. 

Hos Secure er vi fuldt ud klar over, at det kræver en massivt større 

arbejdsindsats at kunne tilbyde alternative investeringer af høj 

kvalitet. Men vi synes ikke, at det er nogen god undskyldning for 

ikke at forfølge mulighederne på dette område. Især fordi 

fordelene efter vores mening er så åbenlyse: 

1. Investor kan opnå markant bedre afkast med alternative 
aktiver i porteføljen sammenlignet med en traditionel 
portefølje af aktier og obligationer. 

2. De fleste alternative investeringer kan over tid med lethed 
slå afkastet på obligationer, hvorfor obligationer med fordel 
kan vægtes meget lavere i en veldiversificeret portefølje. 

3. Vores erfaringer tilsiger, at en investor kan opnå bedre 
risikospredning ved at inddrage alternative investeringer 
end ved kun at arbejde med aktier og obligationer. 

4. Alternative investeringer giver flere strenge at spille på, idet 
investor ikke bliver så følsom overfor om en enkelt 
aktivkasse, som eksempelvis aktier, er for højt prissat. 

 

Så med andre ord vil vi fortsætte vores strategi og blive ved med 

at udbygge vore kunders porteføljer med andre aktiver end aktier 

og obligationer – det er besværet værd! 
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