
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 Verdensindekset, MSCI World, gav i 3. kvartal 2017 et afkast på +1,5% (i DKK). Danske aktier fortsatte endnu engang deres 

gode takter for de to foregående kvartaler, og leverede et afkast på +2,6% i 3. kvartal 2017.  

 

 Den geopolitiske uro vi var vidne til mellem Nordkorea og resten af verden, der for alvor tog fart i 3. kvartal 2017, illustrerede 

endnu engang aktiemarkedets resistens over for politiske uroligheder. 

 

 Der er optakt til flere rentestigninger indenfor den nærmeste fremtid på begge sider af Atlanten, hvilket potentielt kan påvirke 

de meget høje værdiansættelsesniveauer vi specielt er vidne til i USA. 

 

 Secure Hedge leverede i kvartalet et afkast på -0,15%. Faldet skyldtes primært vores investering i genforsikringsselskabet 

Securis, der ikke overraskende blev hårdt ramt af de usædvanligt og mange voldsomme orkaner, der hærgede USA i kvartalet. 

Vi så dog en unik mulighed for at øge vores position i Securis, og dermed udnytte deres lidt skuffende performance.  
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Q3 2017 ÅTD 2016 2015 2014 2013 2012

Danske aktier (OMX C20 CAP) 2,6% 15,3% -1,9% 29,0% 17,6% 32,0% 22,3%

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) 1,5% 3,8% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2% 14,2%

Lange realkreditobligationer 2,8% 5,0% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0% 7,0%

Statsobligationer (5 års løbetid) 0,6% 0,1% 2,4% 0,4% 4,3% -1,8% 3,4%

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

Udviklingen i de finansielle markeder var i 3. kvartal fortsat 

præget af optimisme og tryghed, og det generelle afkast var i 

kvartalet positivt for både aktier og obligationer. Investorerne 

anser den globale økonomi som stabil og forventer, at den vil 

fortsætte med at udvikle sig positivt. Dette kunne også aflæses i 

dette kvartal ved markedets lave volatilitet, målt ud fra VIX 

indekset - bedre kendt som ”frygtindekset” – der også i denne 

periode har været historisk lavt. 

Det kunne selv ikke, en ikke-teoretisk risiko for et atomangreb 

mod Nordkorea, rokke meget ved. Ej heller diverse uhyrlige 

udtalelser fra Trump regimet formåede at kaste mørke skygger. 

Snarere tvært imod, idet en revitalisering af en amerikansk 

skattereform formåede at sætte lidt kulør iden finansielle verden. 

Orkansæsonen blev dog for udvalgte dele af markedet en ret 

alvorlig sag i kvartalet, da orkanerne Harvey, Irma og Maria i 

september måned raserede, hhv. Texas, Florida og Puerto Rico. 

Dette med både betydelige tab af menneskeliv og materiel skade. 

Samlet set er orkanerne nogle af de værste i nyere tid, og de 

oversteg forsikringsbranchens forventninger betydeligt, hvilket 

førte til massive tab for investorer med både direkte og indirekte 

eksponering til denne risikoform. 

I Secure Hedge har vi i mange år haft eksponering til såkaldte 

katastrofeobligationer gennem hedgefonden Securis. Vi har tjent 

gode og stabile afkast på denne investering, velvidende at vi en 

dag også ville opleve større tab. Af samme årsag har vi også hele 

tiden holdt en lavere eksponering end vi reelt set ønskede i 

forventningen om, at vi kunne øge vores eksponering, når 

markedet blev mere gunstigt. Som følge af de betydelige tab 

investorerne i katastrofeobligationer har lidt, forsvandt lysten til 

at forsikre denne risikokategori på et splitsekund, og 

afkastpotentialet blev dermed markant forbedret. Til trods for at 

Securis i september påførte os et tab på 12%, vurderede vi, at 

tidspunktet for at øge vores investering var rigtigt, og vi valgte 

derfor i slutningen af kvartalet næsten at fordoble vores 

eksponering. 

I princippet har det forgangne kvartal ikke ændret på vores 

investeringsstrategi, der fortsat handler om at være veldiversificeret 

og klar til en korrektion. Vi oplever fortsat markedets generelle 

vurdering af risiko som påfaldende lav, grænsende til nærmest 

kunstigt lav. Vores belæg for at mene dette bunder i, at markedet er 

blevet lullet ind i en form for rus af mange års lave renter holdt nede 

af diverse centralbankers tilbagekøbsprogrammer og villighed til at 

understøtte markederne ved det mindste optræk til uroligheder. 

I denne sammenhæng skal det retfærdigvis tilføjes, at økonomierne 

flere steder i verden er i ganske fin form og i nogle regioner, med USA 

som bedste eksempel, er der egentlige opsving i gang. Banksektoren 

har paradoksalt nok også bidraget til en vis form for balance i de 

områder af økonomien, der blev ramt af finanskrisen i 2008, herunder 

finansiering af boliger. Så selvom boligmarkedet igen stråler, så ser 

den underliggende risiko på finansieringssiden helt anderledes sund 

ud i dag. 

Til gengæld er der masser af tegn på bobler i andre dele af det 

finansielle økosystem; udviklingen inden for såkaldte crypto 

currencies, f.eks. Bit Coin ser mærkelig ud, negative renter på sikre 

obligationer virker unaturligt, og antallet af privatfinansierede 

rumprogrammer synes påfaldende høje, for at nævne nogle få 

eksempler. Men vi kan være helt forkert på den, idet definitionen på 

en boble er, at man som regel først ved, at det er en boble, når den 

springer! 

I den nærmeste fremtid vil renteudviklingen efter vores vurdering 

være den vigtigste faktor at følge. Den vil både afgøre markedets 

generelle tilstand og antallet af potentielle bobler. Flere 

rentestigninger er lagt i støbeskeen i både USA og Storbritannien, 

mens Europa ser ud til at løfte foden fra opkøbsspeederen. De første 

renteforhøjelser vil sandsynligvis blive oplevet som et sundhedstegn, 

mens flere renteforhøjelser på et tidspunkt må slå igennem på 

værdiansættelserne. Måske det vil bringe investorerne ud af deres 

trygge, optimistiske rus. 
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