
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 I årets 4. kvartal blev de udviklede økonomiers finansielle markeder for alvor ramt af den amerikanske centralbanks pengepolitiske 

stramning. Aktiemarkedet reagerede voldsomt og realiserede et af de værste kvartalsmæssige fald siden finanskrisen. Aktiemarkedet 

vurderer, at en fortsat stramning af pengepolitikken øger risikoen for, at centralbanken uvildigt kommer til at agere som primus motor 

for en økonomisk recession. 

 

 2018 har været et meget svært aktie år for Secure. Efter en del års outperformance har vi i et generelt meget udfordrende aktiemarked 

været eksponeret for nogle voldsomme selskabsspecifikke stød i 2018 i vores aktieportefølje. Her kan bl.a. nævnes Indivior, Danske 

Bank og General Electric. Disse stød har resulteret i en vis underperformance ift. vores benchmark. 

 

 Selvom vi oplevede tab på både aktier og obligationer, og Secure Hedge leverede et afkast på omkring 0%, så har den 

gennemsnitlige kunde hos Secure klaret sig godt i 2018. Dette skyldes vores alternative investeringer, og understreger 

vigtigheden af at være bredt diversificeret, når de mere gængse aktivklasser har et svært år. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFKAST PÅ UDVALGTE AKTIVER  
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  Q4 2018 ÅTD 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Danske aktier (OMX C25 CAP) -11,2% -13,2% 12,8% -2,0% 28,2% 17,0% 31,7% 22,0% 

                 

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) -12,1% -3,9% 7,5% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2% 14,2% 

                 

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

                 

Statsobligationer (5 års løbetid) 0,7% 1,1% 0,1% 2,4% 0,4% 4,3% -1,8% 3,4% 

 

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

I de sidste tre måneder af 2018 var vi vidne til et af de største 
kvartalsmæssige fald på de globale aktiemarkeder siden 

finanskrisen. Mange faktorer bidrog til det kraftige fald: Svagere 

økonomisk vækst i Kina, fortsatte geopolitiske spændinger i form 

af Brexit, Italiens finanslov samt handelskrigen mellem USA og 

Kina. Der var dog en faktor, der skilte sig ud, og for alvor fik sat 
sit præg på de udviklende økonomiers finansielle markeder; den 
amerikanske centralbanks stramning af pengepolitikken.  

I forrige kvartal var det økonomier i udviklingslandene, der blev 
hårdt ramt af den pengepolitiske stramning, men i 4. kvartal 

fulgte de udviklede økonomier trop. Kvartalet startede med en 

kontant udmelding fra centralbankdirektøren, Jerome Powell, der 

mente, at styringsrenten var langt fra et ”neutralt” niveau, 

hvilket betød, at centralbanken ikke havde i sinde at stoppe deres 
renteforhøjelser foreløbigt. Han gjorde det også klart, at 

tilbagerulningen af QE-programmet ville fortsætte ufortrødent. 

Dette sendte chokbølger gennem de globale aktiemarkeder, der 

faldt kraftigt i kølvandet på denne udmelding. De finansielle 

markeder råbte med andre ord ”vagt i gevær”, da de var, og 
stadig er, nervøse for om centralbanken hæver renten for hurtigt, 
og dermed igangsætter en økonomisk recession. 

I november måned, efter et enormt pres, ikke mindst fra den 
amerikanske præsident, var det som om, at Powell gav efter. Nu 

mente han, at styringsrente alligevel ikke var så langt fra det 

”neutrale” niveau. Dette skabte optimisme på de finansielle 

markeder, og aktiemarkedet endte derfor november måned med 

et beskedent plus. Det kom derfor som et chok, da Powell i 
december annoncerede endnu en renteforhøjelse og en 

forventning om yderligere to i 2019. Derudover holdt han fast i 

tilbagerulningen af QE og sagde basalt set, at denne 

tilbagerulning var på ”autopilot”. Reaktionen var voldsom, og 

aktiemarkedet realiserede sit værste månedlige tab siden 
finanskrisen i december. Udmeldingen fik også den amerikanske 

rentekurve, der typisk er defineret som forskellen mellem renten 

på den 10 og en 2-årige amerikanske statsobligation, til at falde 

yderligere, og nå sit fladeste niveau siden 2007. Ofte har en helt 

flad eller inverteret rentekurve været en sikker indikator for en 
nært foreliggende recession. Om 2019 bliver året, hvor den 

globale økonomi rammes af en recession, er umuligt at gisne om. 

En ting er dog sikkert: Den volatilitet, vi har været vidne til i 
2018, vil med stor sandsynlighed fortsætte i 2019. 

 

2018 blev på mange måder et udfordrende år for Secure, hvor styrken 

i vores investeringsstrategi blev testet. Det blev som bekendt ikke 

noget godt aktie år, og for en sjælden gangs skyld klarede vi os 

dårligere end markedet målt ved MSCI World. Da vi bevidst har 

allokeret vores obligationseksponering væk fra stats- og 

realkreditobligationer, var der ingen beskyttelse at hente her. Snarere 

tværtimod måtte vi indkassere et mindre tab på denne konto. Vores 

hedgefonde lå og svingede omkring 0-afkast, det meste af året, men 

sluttede i et lille minus. Samlet set et skuffende resultat. 

Eller er det egentligt det? Nej, faktisk ikke – samlet set. Aktier, 

obligationer og hedgefonde udgør nemlig under halvdelen af vores 

kunders porteføljer. Overordnet set vægter aktier omkring 15%, 

obligationer 15%, hedgefonde 10% og kontanter 10%. Resten består 

af mange former for alternative investeringer, såsom fast ejendom, 

private equity, udlån, renewable energy, mv. Langt de fleste af disse 

alternative investeringer havde i 2018 er godt år med gode afkast. 

Faktisk så gode, at vores gennemsnitlige kunde kom ud af 2018 med 

positivt afkast på den samlede portefølje. Med andre ord kunne vores 

gennemsnitlige kundeportefølje modstå et ganske dårligt aktie- og 

obligations år og stadig levere positivt afkast. Dette viser styrken ved 

at være godt diversificeret med eksponering til mange forskellige 

aktivklasser. 

Hvordan vil vi så klare os, hvis aktierne fortsætter ned i 2019? Vores 

vurdering er, at vi vil klare os bedre end den typiske portefølje hos 

eksempelvis en bank el. lign. Og dette er ikke uvæsentligt, for i 

Secure tror vi, at 2019 bliver endnu et svært år for de finansielle 

markeder. Vi ser med bekymring på prisfastsættelsen af aktie- og 

obligationsmarkederne samt på den politiske ustabilitet, der præger 

særligt USA, men også dele af Europa. Gældsniveauerne er globalt 

set rekordhøje, og der er ikke mange redskaber tilbage, som 

centralbanker og regeringer kan bringe i anvendelse, hvis det virkelig 

bliver nødvendigt. 

Secure modellen bygger på størst mulig diversifikation gennem 

betydelig allokering til at alternative aktiver og er konstrueret til at 

beskytte formuen mod store tilbageslag uden at skulle gå på 

kompromis med afkastet. Vi mener den er vigtigere end nogensinde 

før og ser frem til 2019! 
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AKTIER 
 
I årets sidste kvartal har de globale aktiemarkeder været 

særdeles udfordret. MSCI World indekset faldt med hele 12,1% 

(i DKK). På tværs af verden var der ingen regioner, der gik fri, 

idet det amerikanske indeks faldt med 12,2% (S&P 500), mens 
Europa (MSCI Europe) og Danske C25 CAP-indeks faldt med 

henholdsvis 11,2% og 11,0%. Secures globale aktieportefølje 

leverede i 4. Kvartal et afkast på -10,9% og gjorde det dermed 

svagt bedre end MSCI World.  

Indivior faldt hele 39% og var porteføljens dårligste aktie i 4. 

kvartal. Den amerikanske retsinstans, Federal Court, valgte at 

ophæve forbuddet mod, at deres konkurrent Dr. Reddy’s kunne 
sælge en kopi af Indiviors vigtigste produkt, Suboxzone. Dette 
øger risikoen for vigende omsætning og indtjening betydeligt.  

General Electric havde ligeledes et udfordrende kvartal. 

Selskabet leverede et svagt regnskab, hvor fokus specielt var 

rettet mod selskabets manglende evne til at generere frie 

pengestrømme og dermed servicere den relativt høje gæld. 

Aktien faldt med 32%. 

 

Også Danske Bank var i det negative søgelys. Efter at Adm. direktør 

Thomas Borgen fratrådte sin stilling i september, trådte 

bestyrelsesformand Ole Andersen ligeledes tilbage ovenpå 

hvidvaskeskandalen. Aktien faldt yderligere 24% drevet af frygt for 

en endnu større bøde fra myndighederne end først antaget.  

Ericsson og Novo Nordisk var med beskedne fald på henholdsvis 

0,6% og 1,5% blandt de få lyspunkter i kvartalet. Ericsson leverede 

et stærkt regnskab og tegnede på deres kapitalmarkedsdag et 

positivt billede for omsætningen af mobiludstyr over de kommende 

år. Novo Nordisk annoncerede meget stærke data for deres orale 

GLP1 produkt mod sukkersyge, og meget tyder på, at Novo vil 

lancere produktet i 2020.  

Vi har igangsat rebalanceringen af vores High Dividend Yield 

delstrategi. General Electric og Engie er blevet solgt, mens Axa og 

Repsol er blevet inkluderet i denne delstrategi.  Herudover har vi sagt 

farvel til Ericsson. Ericsson har været blandt porteføljens bedste 

aktier i 2018 med en stigning på 42%. Efter vores vurdering er en 

stor del af Ericsson turnaround nu inddiskonteret. 

 

 

 

 

Q4 2018

Aktier Branche Børs Valuta Strategi

Novo Nordisk B Medicinal Danmark DKK Kerneposition

Reckitt Benckiser Forbrug Storbritannien GBP Kerneposition

Berkshire Hathaway B Konglomerat USA USD Kerneposition

Alphabet C Internet/Media USA USD Kerneposition

Swiss Re Finans Schweiz CHF "High dividend yield"

Repsol* Energi Frankrig EUR "High dividend yield"

GlaxoSmithKline Medicinal USA USD "High dividend yield"

Nissan Auto Japan EUR "High dividend yield"

Ford Motor Auto USA USD "High dividend yield"

National Grid Forsyning USA USD "High dividend yield"

BHP Group* Mine USA USD "High dividend yield"

Danske Bank Finans Danmark DKK "Stock pick"

Gilead Sciences Medicinal USA USD "Stock pick"

Facebook Internet/Media USA USD "Stock pick"

Colgate-Palmolive Forbrug USA USD "Stock pick"

Discovery Finans Sydafrika ZAR "Stock pick"

SAP Software Tyskland EUR "Stock pick"

Happy Helper Internet/Media Danmark DKK "Stock pick"

Indivior Medicinal Storbritannien GBP "Spin-off"

Match Group Internet/Media USA USD "Spin-off"

Epiroc Mineudstyr Sverige SEK "Spin-off"

Nestle Forbrug Schweiz CHF "Activism"

Pershing Square Holdings Investering Holland USD "Activism"

Aktiefonde

Skagen Kon-Tiki Investering Danmark DKK

*Nye aktier i "High dividend yield"-strategien

Det overordnede billede med fortsatte renteforhøjelser i 

USA og en stadig uændret rente i Europa fortsatte som 

forventet i årets sidste kvartal. Kommunikationen tog dog 

lidt forskellige drejninger igennem kvartalet. Dette 

kombineret med usikkerheden omkring handelskrig, Brexit 
m.v., ramte markederne hårdt især i årets sidste måned.  

Det skabte stor uro på særligt aktiemarkederne, men slog 

også hårdt igennem på obligationerne, medførende 
forhøjede renter og deraf faldende kurser. På trods af 

vores fokus mod relativt kortløbende obligationer, blev 

næsten samtlige af vores positioner ramt af denne 

finansuro. Paradoksalt nok var et af de få stigende papirer 

i 4. kvartal vores beholdning af iShares Emerging Markets. 
Emerging Markets er ellers ofte det område, hvor 

investorer typisk trækker deres penge ud, når der er uro i 
luften.  

OBLIGATIONER 
 

4. kvartal bød på ubehagelige overraskelser for et par af 

obligationerne i vores portefølje f.eks. i form af et dårligt regnskab 

i december fra Südzucker. Dette medførte en nedjustering af 

selskabets kreditrating, som i dette tilfælde tvang nogle 

institutionelle investorer til at sælge ud af deres beholdninger i et 

marked med meget tynd likviditet, hvilket medførte ekstraordinært 

store kursfald. Samme tynde likviditet ramte AIG, der i december 

meddelte, at naturkatastroferne (især skovbrande i Californien) i 

4. kvartal ville medføre tab på USD 800 mio. Også her så vi 

ekstraordinært store fald på baggrund af større salg i et marked, 

hvor der reelt set kun var få købere. 

For 2019 forventer vi yderligere et par amerikanske 

renteforhøjelser, men dog nok i et mere moderat tempo end hidtil 

forventet, medens renterne i Europa forventes uændrede i 1. 

halvår. 
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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 14,0% n.a. 

2,75% RWE Energi Tyskland EUR 2020 3,8% n.a. 

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

5,875% Danske Bank Finans Danmark EUR 2022 5,9% n.a. 

6,25 % Nykredit  Finans Danmark EUR 2020 4,0% n.a. 

4 % Nykredit CoCo Finans Danmark EUR 2021 2,5% n.a. 

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

6,25% Ørsted Energi Danmark EUR 2023 3,4% n.a. 

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

3,75% Volkswagen Industri Tyskland EUR 2021 2,9% 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 - 13,0% 

5,163 % Raiffeisen Bank Finans Østrig EUR 2019 1,9% n.a. 

5,125% Lufthansa Luftfart Tyskland EUR 2021 3,3% n.a. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ANBEFALEDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER 
 

 

Secure Hedge A/S leverede i 4. kvartal et afkast på -0,6%. USD 

steg +1,2% og bidrog dermed positivt til afkastet i fonden. Set i 

lyset af kvartalets betydelige korrektioner i aktiemarkedet, så er 

performance i Secure Hedge tilfredsstillende, og fonden leverede 

da også et betydeligt merafkast ift. referenceindeksene. 

Kohinoor Core, forvaltet af 36 South Capital i London, leverede 

et tilfredsstillende afkast på over +26%. Fonden, som fungerer 

som en ”forsikring” mod store markedsfald, leverede dermed 

som forventet. 

Kynikos Associates forvaltet af den legendariske investor, Jim 

Chanos, leverede et afkast på +20% i kvartalet. Det var helt som 

forventet, da det er en ”short only” fond. 

QIM, som har haft et svært 2018, kom godt igen på trods af de 

udfordrende markeder og leverede lidt over +9%. 

Muddy Waters, som har en vægt på 14%, og dermed nu er fondens 

næststørste position, gav et afkast på godt +6%. For hele 2018 leverede 

Muddy Waters +20% og var dermed den bedste fond i Secure Hedge. 

Afkastet er skabt uden samvariation til aktiemarkedet, hvilket gør det 

endnu mere imponerende. 

Orkanen Michael og skovbrandene i Californien ramte vores 

genforsikringsfonde, Securis, særdeles hårdt i 4. kvartal. De endte 

samlet set nede godt 10%. Og med en vægt på 10% kostede det et hel 

procentpoint i kvartalet. 

Lodbrok, Millennium og King Street, som samlet set udgør ca. en 

tredjedel af Secure Hedge, skuffede i kvartalet. Vi havde ikke forventet 

positive afkast set i lyset af, at aktiemarkedet faldt så meget, men vi 

havde forventet mindre tab, end hvad var tilfældet. Lodbrok endte mere 

end 3% nede i december, og vi vil i den nærmeste fremtid indgå i dialog 

med investeringsdirektøren for at forsøge at forstå, hvad der skete. 

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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