
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 Aktiemarkedet startede året i forrygende stil. Årsagen til den spirende optimisme på de globale aktiemarkeder skyldtes en U-vending 

i den amerikanske centralbanks pengepolitik samt en mulig opblødning i handelskonflikten mellem USA og Kina.  

 

 I løbet af kvartalet kom der flere udmeldinger fra forskellige økonomiske institutioner, der mente at den globale økonomi viste 

svaghedstegn på flere fronter. Denne information blev tilsyneladende ikke inddiskonteret i aktiemarkedet, men på 

obligationsmarkedet inverterede rentekurve. Dermed sendte obligationsmarkedet et andet signal end aktiemarkedet, da en 

inversion af rentekurven historisk har været en af de mest sikre indikatorer for en nært foreliggende recession. 

 

 Aktiemarkedet har haft en forrygende start på året. Vi ser flere tegn på at disse positive takter ikke fortsætter og slet ikke i 

samme tempo. Vi anbefaler en balanceret og forsigtig tilgang med fokus og plads til at udnytte de muligheder markederne på 

byde på i den kommende tid.  
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Q1 2019 ÅTD 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Danske aktier (OMX C25 CAP) 12,9% 12,9% -13,16% 12,8% -2,0% 28,2% 17,0% 31,7%

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) 14,8% 14,8% -3,9% 7,5% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2%

Lange realkreditobligationer 5,5% 5,5% 2,1% 7,3% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0%

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

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

Aktiemarkedet startede endnu engang året i forrygende stil. Det 
positive momentum holdt hele kvartalet ud, og første kvartal af 
2019 blev den bedste start på aktiemarkedet siden 1998. 

Årsagen til den spirende optimisme på de globale aktiemarkeder 

skyldtes en reversering i de to faktorer, der førte til det 
voldsomme fald, vi var vidne til i slutningen af 2018.  

I januar lavede FED en U-vending i deres pengepolitik. De gik fra 

at varsle flere rentestigninger og autopilot på tilbagerulningen af 
deres QE-program i december, til i starten af januar at sætte 
begge pengepolitiske stramninger i bero. Derudover satte den 

voldsomme nedtur i december sidste år også gang i nye og mere 
seriøse forhandlinger omkring USA og Kinas handelsstridigheder.  

På sin vis kan man sige, at markedet reagerede, og 

institutionerne agerede med de redskaber, de nu engang havde 
i værktøjskassen. 

I løbet af kvartalet blev der publiceret nogle skuffende 

økonomiske nøgletal bl.a. i form af en lavere vækst i 
privatforbruget end forventet. Dette påvirkede ikke 
aktiemarkedet synderligt, men den 22. marts inverterede 

rentekurven. Dermed sendte obligationsmarkedet et andet signal 
om holdbarheden af den næst længste økonomiske ekspansion 

siden anden verdenskrig end aktiemarkedet. En inversion er et 
signal fra obligationsmarkedet om, at økonomien er svag, og   
derfor forventes et rentefald indenfor den nærmeste fremtid. 

Der er klare indikatorer, som viser, at en svagere global økonomi 
på ingen måde er inddiskonteret i aktiemarkedet. En ny analyse 
viser f.eks., at selvom vi har haft et bullmarked i 10 år, og 

økonomien på mange områder er begyndt at vise svaghedstegn, 
så har 91% af aktieanalytikere stadigvæk enten en køb (59%) 

eller en hold (32%) anbefaling på de aktier, de følger, mens kun 
9% har en salgsanbefaling.  

Warren Buffett har ligeledes i hans nye årsbrev udtrykt 
bekymring. Heri skriver han, at det praktisk talt er umuligt at 

finde kvalitetsvirksomheder til en fornuftig pris. Manglen på 
fornuftige investeringsmuligheder reflekteres da også i Buffetts 

kontantbeholdning, der aldrig har været større. Når verdens mest 
succesfulde investor kommer med sådanne udtalelser, er det 

vigtigt at tage dem til efterretning. Det gør vi hos Secure. 

 

 

Det ville være forkert at sige, at vi ikke glade for den gode start på 

året, som vores kunder og vi har fået på særligt aktier. Hurtigt tjente 

penge er rare og lægger en solid, optimistisk bund hos enhver 

investor. Frygten for hvad, der kan ramme én af ulykker, glider i 

baggrunden, og sanserne bedøves en lille smule. Endnu bedre, alle 

de sure, men ofte erfarne investorers formaninger bliver gjort til 

skamme, og den unge, optimistiske investor kan sige, ”hvad sagde 

jeg”. Ikke mindst nu hvor hvert tilbageslag de sidste 10 år er blevet 

afløst af nye topniveauer. 

Dette er blot ikke tilfældet (i hvert fald ikke endnu) for den seneste 

tids optur. Vi er endnu ikke komme forbi det seneste topniveau, og 

det gør den nuværende situation meget mere nervepirrende end man 

umiddelbart skulle tro. For måske er vi på vej mod et nyt rekordniveau 

eller også er det, vi er vidne til, hvad man med Wall Street jargon 

kalder ”dead cat bouncing”. På dansk det lille hop, en kat laver, efter 

at være faldet fra fjerde sal, kort før den ligger helt stille. 

Det er notorisk svært, at spå om markedets retning på kort sigt, men 

hvis vi forsøger at bevare et vidst klarsyn, kan noget tyde på, at der 

er ugler i mosen. I hvert fald hvis man ser på den amerikanske 

rentekurve, der i 1. kvartal efter et længere tilløb omsider inverterede 

således, at den korte rente nu er højere end den lange. Dette har altid 

være en klar indikator for, at der er ophobet stress i det finansielle 

system, og at økonomien vil gå i recession. 

Vores vurdering er, at risikoen for en korrektion i aktiemarkedet er 

meget sandsynlig inden for de næste 6 måneder, hvorfor vi vil 

fortsætte vores forsigtige tilgang til denne aktivklasse. Omvendt 

holder vi os klar som potentielle købere, hvis der opstår attraktive 

muligheder. 

Qua denne holdning er Secure Hedge lige nu vores bedste bud på en 

sikker placering og et godt alternativ til kontanter, lige som vi fortsat 

vil pege på, at en veldiversificeret portefølje med mange forskellige 

typer af alternative investeringer er den bedste måde at positioner sig 

på i det nuværende marked. 

Forsigtighed og en disciplineret porteføljestrategi er vores vigtigste 

anbefaling i det nuværende marked. 
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AKTIER 
 
Efter en svag afslutning på 2018 reboundede det globale 
aktiemarked i årets første kvartal og steg med 14,8%. Markedet 

var drevet af tegn på fremskridt i diskussionerne mellem USA 
og Kina i at opnå en handelsaftale, og den amerikanske 

centralbanks udmelding om en lempeligere pengepolitik. På 
tværs af verden klarede det amerikanske marked sig bedst og 
steg 16% (S&P 500), mens Europa og Emerging markets viste 

en fremgang på 13% og 12,2%.  Det danske C25 indeks steg 
med 12,9%. Secures globale aktieportefølje leverede et afkast 

på 12,9% og udviklede sig dermed knap så stærkt som MSCI 
World.  

Berkshire Hathaway, Warren Buffetts succesfulde 

investeringsselskab, er blandt Secure Globale aktiers største 
positioner. Berkshire Hathaway har gennem en årrække leveret 
solide afkast baseret på en velforankret investeringstilgang, vi 

respekterer og beundrer. At en langsigtet succesfuld strategi 
ikke skal dømmes ud fra et kvartal, er udviklingen for Berkshire 

Hathaway i 1. kvartal et godt eksempel på. Aktien steg 1,3%, 
og klarede sig dermed betydelig dårligere end markedet. Der  

 

var bl.a. fokus på Berkshire Hathaways 26,7% ejerandel af 
fødevareselskabet Kraft Heinz, hvis indtjening skuffede betydeligt, 

ligesom de også tog en væsentlig nedskrivning af den goodwill, der 
opstod ifm. opkøbet af Kraft. Essentielt er nedskrivningen en 

erkendelse af en mindre lys fremtid for Kraft, og at man tilbage i 
2015 betalte en for høj pris. Selvom Kraft Heinz faldt hele 21%, kan 
det på ingen måde forklare den svage udvikling i Berkshire, idet Kraft 

Heinz udgør under 3% af de samlede aktiver. Langt mindre end 
Apple, der er Berkshire Hathaways største position. Apple steg over 

23% i kvartalet. 

Vores to bedste aktier i kvartalet var Pershing Square Holdings og 
Facebook, der steg med hhv. 36% og 27%. Facebook leverede 

fortsat stærk vækst i omsætningen, og til trods for al den negative 
omtale i løbet af året steg antallet af månedlige aktive brugere med 
9% til mere end 2,3 mia. I Pershing Square Holdings bidrog bl.a. 

positioner i Chipotle og Starbucks til det gode resultat. 

Vi har kun foretaget ganske få justeringer i løbet af kvartalet, hvor 
vi har nedbragt vores position i Match Group.  

 

 

 

 

Q1 2019

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

Obligationsinvestorer fik sig en gedigen overraskelse, da 
den amerikanske centralbank i 1. kvartal overraskende 

meldte ud, at de ikke, som ventet, ville fortsætte 
renteforhøjelserne i 2019, men derimod ville sætte 

renteforhøjelserne i bero - sandsynligvis for hele 2019. 

Denne melding samt det faktum, at der stadig ikke er 
udsigt til renteforhøjelser i Europa, tolkes i den retning, at 

der måske ikke er helt så meget gang i den økonomiske 
aktivitet, som man kunne ønske sig. Meldingen har 
medført, at vi har set en tilbagevenden til mere normale 

obligationsmarkeder i årets første kvartal, hvor 
obligationskurserne igen retter sig noget efter uroen i 

slutningen af sidste år, idet renterne på ny er for 
nedadgående. Dette genereret pæne obligationsafkast i 
årets første måneder set over en bred kam.  

OBLIGATIONER 
 

Vi har generelt set et pænt comeback til hovedparten af 

obligationerne i 1. kvt., hvor især finansielle obligationer, som 

f.eks. Danske Bank, er kommet pænt tilbage. Vi har dog også haft 

et par kursmæssige tilbageslag i form af AIG og Südzucker. AIG 

har tidligere valgt ikke at indfri obligationen ved først givne 

lejlighed og har nu meddelt, at man først forventer at indfri i 2037, 

hvilket giver obligationen en noget anden profil. Renten er dog 

variabel, så eventuelle rentestigninger vil betyde øget 

rentebetaling. Südzucker har annonceret, at de som følge af store 

nedskrivninger i forbindelse med regnskabet, påtænker at droppe 

det næste års rentebetalinger på deres variable obligation. Dette 

er et dårligt signal at sende til investorerne og har afstedkommet 

et større salgspres på obligationen fra skuffede investorer med 

kursfald til følge. Den endelige beslutning omkring betalingerne af 

det kommende års renteterminer offentliggøres dog først i 

forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsregnskab i maj. 

måned. 
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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 13,9% n.a. 

2,75% RWE Energi Tyskland EUR 2020 1,0% n.a. 

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

5,875% Danske Bank Finans Danmark EUR 2022 4,8% n.a. 

6,25 % Nykredit  Finans Danmark EUR 2020 2,0% 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 1,9% n.a. 

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

3,75% Volkswagen Industri Tyskland EUR 2021 1,4% 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 - 14,2% 

5,163 % Raiffeisen Bank Finans Østrig EUR 2019 0,2% n.a. 

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

 

Secure Hedge A/S leverede i 1. kvartal et estimeret afkast på 

+0,1%. USD steg +1,9% og bidrog derved positivt til afkastet 

i fonden. 1. kvartal bød på en 14,8% stigning i aktiemarkedet, 

efter at aktiemarkedet var faldet med 12% i 4. kvartal 2018. 

Det faktum, at Secure Hedge var oppe med +1,2% i 4. kvartal 

og flad i 1. kvartal på trods af meget store udsving i 

aktiemarkedet, bekræfter den lave samvariation, fonden har 

med aktiemarkedet. Dette finder vi hensigtsmæssigt specielt 

i det 10. år af det nuværende konjunkturopsving. 

Kohinoor Core, som var oppe med +26% i 4. kvartal faldt med 

-20% i 1. kvt. som forventet. 

Kynikos Associates, vores ”short only” fond, leverede et afkast 

på -11% efter stigningen på +20% i 4. kvartal. Det var noget 

bedre end forventet og +9% over de seneste seks volatile 

måneder må anses som særdeles attraktivt.  

QIM, som havde et svært 2018, er kommet godt igen og  

 

leverede +2,7% i kvartalet efter at have leveret +9,2% i 4. kvartal. 

Muddy Waters, der har en vægt på 15%, og som dermed er vores 

næststørste position, gav et afkast på +1% efter at have leveret 

+6,3% i 4. kvartal.  

Lodbrok har været udfordret i perioden oktober til og med februar, 

hvor nogle obligationsspecifikke positioner er gået imod fonden, men 

fonden kom godt igen i marts, hvor den endte oppe +1,5%. 

Millennium sluttede kvartalet med +1,2% og King Street leverede 

+2,5%. De har samlet set en vægt på 31%. 

Efterdønningerne af efterårets skovbrande og orkaner betød Securis 

faldt med -0,5% i kvartalet. 

Light Sky Macro og Bronte Capital leverede henholdsvis +0,6% og 

0,0% i 1. kvartal. 

Vi vurderer fortsat at Secure Hedge er godt rustet til en nedtur i 

aktiemarkedet. 
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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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