
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 Det globale aktiemarkeds stærke performance i Q1 fortsatte i Q2, dog i et mindre kraftigt tempo. I starten af april så det ud 

til, at de kraftige stigninger ingen ende ville tage, men i maj blev aktiemarkedet slået hårdt tilbage, da handelskonflikten mellem 

USA og Kina endnu engang blussede op.  

 

 Centralbanken trådte til igen, og insinuerede på deres møde i starten af juni, at de har i sinde at sænke styringsrenten ved 

deres næste rentemøde. Dette fik aktiemarkedet tilbage på kurs, og der blev sat nye all-time-high kurser på de ledende 

verdensindeks i midten af juni måned.  

 

 Der var en del aktivitet i aktieporteføljen i andet kvartal. Vi solgte vores positioner i de to medicinalvirksomheder, Gilead Sciences 

og Indivior, og investerede i Burford Capital, der er verdens største udbyder indenfor finansiering af retssager.  

 

 Secure Hedge leverede et afkast på +0,9% i kvartalet. I maj var vi dog vidne til dette produkts formuebevarende egenskaber. 

S&P500 faldt med -6,4% i maj måned, mens Secure Hedge steg med +0,7%. Dette verificerer til en vis grad Secure Hedges 

eksistensberettigelse i en veldiversificeret portefølje.   
AFKAST PÅ UDVALGTE AKTIVER  
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  Q2 2019 ÅTD 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

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

                 

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) 2,7% 17,9% -3,9% 7,5% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2% 

                 

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

                 

Statsobligationer (1-10 års løbetid) 0,9% 2,4% 0,9% 0,1% 3,1% 0,0% 5,9% -1,5% 

 

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

I 2019’s andet kvartal fortsatte den positive udvikling på de 
finansielle markeder. I midten af kvartalet var der dog et 
betydeligt knæk på den ellers meget opadgående kurve for det 

globale aktiemarked. Dette skyldtes endnu engang en retorisk 
opblusning af handelskonflikten mellem USA og Kina. 

Faldet i maj måned blev dog meget hurtigt afløst af store 

kursstigninger, da narrativet endnu engang skiftede, og nu igen 
lød, at seriøse forhandlinger mellem de to nationer var lige på 
trapperne.  

Stigningen i juni blev dog også hjulpet godt på vej af den 

amerikanske centralbank, der på deres møde i starten af 
måneden kraftigt insinuerede, at den næste bevægelse i 

styringsrenten muligvis bliver nedad.  

Det er lidt paradoksalt, at et skifte i pengepolitikken, der 
indikerer, at den globale økonomi på mange måder er skrøbelig, 

får både aktie-og obligationsmarkederne til at stige. Markedet 
forventer, at redskaberne i centralbankernes værktøjskasse på 
magisk vis nok skal afmontere den næste økonomiske recession.  

At risikovilligheden er høj på de finansielle markeder, er meget 

tydelig. Se bare på bitcoin. Den fundamentalt set værdiløse 
kryptovaluta er ÅTD steget med hele 220%. På aktiemarkedet 

har vi været vidne til en bølge af store tech børsnoteringer, og 
de fleste har opnået ekstremt høje værdiansættelser, selvom 
udsigterne til profitabilitet er meget lange.  

Der var især en IPO, der cementerede markedets risikovillighed, 
måske nærmere eufori, mere end nogen anden, nemlig Beyond 
Meat. Producenten af vegetarbøffer gik på børsen i maj, og steg 

de efterfølgende tre uger med ca. 570%. I skrivende stund 
handler aktien til en price-to-sales ratio på ca. 50x. 

Beyond Meat er en glorificeret vegetar bøfproducent. I øjeblikket 

oplever den stor konkurrence fra andre fokuserede vegetarbøf 
producenter, og lige om hjørnet venter de store markedsaktører 
fra det ”normale” bøfmarked, der er i gang med at omstille dele 

af deres kapitalapparat, så de også kan få en bid af det spirende 
vegetarbøf marked. 

Om Beyond Meat indfrier de ekstremt høje forventninger, der er 

inddiskonteret i den nuværende aktiekurs, må tiden vise. Hos 
Secure har vi vores tvivl!    

 

En god analogi til at beskrive investorpsykologien er et pendul. Et 
pendul svinger fra det ene yderpunkt til det andet, og tilbringer meget 
lidt tid i midten af pendulet, også kaldet ligevægtspositionen. Der, 

hvor pendulet tilbringer mest tid, er i ”ekstremerne”. Her samler den 
nok kraft til at tage den hurtige tur fra det ene yderpunkt til det andet.  

Hvis vi bytter de to yderpunkter i pendulet ud med grådighed og frygt, 

så har vi på mange måder en grov skitse af den aggregerede 
investorpsykologi. Historien har gang på gang vist, at 

investorpsykologien i lange perioder befinder sig i ekstremerne, og 
kun i meget korte perioder befinder sig i en ”ligevægtstilstand” – hvor 
alt kan opfattes som værende indenfor rimelighedens grænser. I 

investeringsverden ”svinger” investorernes opfattelse af verden mao. 
meget hurtigt fra fejlfri til håbløs.   

I øjeblikket er der mange indikationer på, at vi befinder os i den fejlfri 

ende af pendulet. Det er som om, at pendulet i denne omgang har 
taget sig ekstra god tid til at samle den nødvendige kraft til at svinge 
tilbage. Men de sidste par år har da også været ekstraordinære. 

Verdensøkonomien, og specielt USA, har simultant oplevet økonomisk 
vækst, lav inflation, øget budgetunderskud og gæld, lave renter og 

stigende finansielle markeder. Disse forhold er essentielt set ikke 
kompatible. Historisk har de ikke sameksisteret, og derfor er det ikke 

rationelt at antage at det ”ekstraordinære” kommer til at fortsætte.  

En instans, der har spillet en helt afgørende rolle i denne 
ekstraordinære økonomiske tid, er verdens centralbanker. De har 
taget deres traditionelle værktøjer til ekstremerne (styringsrenten), 

og implementeret nye med succes (QE). Dette har ført til, at selv den 
mindste aktion fra centralbankerne påvirker markederne som aldrig 

før. De har gang på gang afmonteret små skred på de finansielle 
markeder, og meget tyder på, at de tænkt sig at fortsætte denne 
præventive stil.  

Det har sine implikationer, at centralbankerne holder pendulet 

”kunstigt” oppe. Den uundgåelige svingtur tilbage kan potentielt blive 
ekstra hård, og tiden, der skal tilbringes i den anden ende af pendulet, 

bliver måske også forlænget.  

Hos Secure ønsker vi derfor endnu engang at understrege vigtigheden 
af at have en bredt diversificeret portefølje, da en portefølje, der er 

spredt ud over mange forskellige aktivklasser, i vores optik er absolut 
bedst rustet til at modstå pendulets svingninger.  
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AKTIER 
 
De positive takter fra årets første kvartal fortsatte i andet 

kvartal, og det globale aktiemarked steg med yderligere 2,7% 

og er nu steget 17,9% siden årsskiftet. Secures Globale 

aktieportefølje leverede afkast et på 2,1% i kvartalet.  

Diskussionerne om en handelsaftale mellem Kina og USA 

fortsatte med at sætte sit præg på nyhedsstrømmen, og ved 

udgangen af kvartalet var der fortsat endnu ingen afklaring på 

den konflikt, der startede tilbage i efteråret 2018. 

Blandt vores bedste aktier i kvartalet var Facebook og SAP. 

Facebook steg 14,4%. De aflagde et stærkt regnskab, der viste 
en fortsat vækst i antallet af daglige brugere på tværs af 
Facebooks platforme til nu 2,1 mia. brugere, og fortsat vækst i 

omsætningen på 26%. SAP steg 18,8%, bl.a. som følge af 
udmeldingen om nye strategiske mål for de næste 5 år. I den 

periode forventer de at øge indtjeningsmarginen med 5%-point 
og samtidig konvertere en højere andel af de frie 
pengestrømme til dividender og aktietilbagekøb på bekostning 

af store selskabsakkvisitioner.  

 

 

 

 

 

Omvendt bidrog vores position i Indivior negativt og har været et 
rigtig dårligt bekendtskab det sidste år. En række nedjusteringer, 

drevet af introduktion af konkurrerende produkter til Indiviors 
Suboxone, samt udskydelse af deres nye produkt har drevet den 

negative udvikling. Senest er de blevet trukket med ind i den 
verserende opioidafhængighedsskandale i USA. Aktien faldt kraftigt, 
da det amerikanske justitsministerium påbegyndte en sag, hvor de 

mener, at Indivior har undladt information i deres 
markedsføringsmateriale omkring afhængigheden af deres antiopioid 

produkt Suboxone. Vi har valgt at sælge aktien ud af porteføljen.  

Vi har ligeledes solgt Gilead Sciences, da vi er bekymret for den 
fremtidige prisudvikling på flere af deres produkter, herunder specielt 

deres produkter indenfor HIV-medicin.  

Vi har købt det engelske selskab, Burford Capital. Burford finansierer 
retssager, primært i USA, mellem virksomheder. Burford er 
betydeligt større end nr. 2, og er Burford i stand til at fastholde deres 

høje forrentning af egenkapitalen i dette voksende marked, ser vi 
betydeligt værdiskabelsespotentiale. 

 

 

 

 

Q2 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" 

Burford Capital Finans Storbritannien GBP "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" 

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   
 

Bløde signaler fra ECB og en god Twitter-besked fra Trump, 
virkede som en positiv retningssnor for 
virksomhedsobligationerne, der efter en lidt svag maj 

måned rettede sig pænt i juni. De lempelige toner fra ECB 
samt meldinger fra USA om en eventuel rentenedsættelse 

har været med til at sende statsrenterne ned på nye 
bundniveauer og 10-årige statsrenter giver i øjeblikket et 
afkast på -0,3%. Dette kan tvinge investorer til at foretage 

længere og mere risikable investeringer for at opnå et 
positivt afkast. 

Obligationer med kort løbetid er derfor selvsagt også 

presset helt ned hvad renteafkastet angår, og dette giver   
udfordringer med at foretage interessante nyinvesteringer 
med et fornuftigt risiko/afkastforhold. Grundet den 

ulmende handelskrig mellem USA og Kina samt Brexit-
forhandlingerne fortsætter vi derfor vores forsigtige 

OBLIGATIONER 
 

tilgang til nyinvesteringer i obligationer og kigger derfor fortsat 
efter papirer med begrænset løbetid. Er der tale om lidt 

længerevarende papirer så gerne med variabel rente. 

Südzucker, som vi omtalte i sidste kvartal pga. usikkerheden 
omkring det kommende års rentebetalinger, meddelte i maj, at 

rentebetalingerne vil fortsætte som oprindeligt planlagt. Dette fik 
obligationen til at rette sig tilbage til normalt niveau igen. 

Der har i juni været en indfrielse af Raiffeisen Bank obligationen, 

og som erstatning for denne arbejder vi i øjeblikket på en obligation 
fra den danske svineproducent, Goodvalley (tidligere Axcon), med 
en restløbetid på ca. 2 ½ år og til lidt over 4% i rente. 
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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 9,8% n.a. 

2,75% RWE Energi Tyskland EUR 2020 0,7% n.a. 

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

5,875% Danske Bank Finans Danmark EUR 2022 3,5% n.a. 

6,25% Nykredit  Finans Danmark EUR 2020 1,4% n.a. 

4% Nykredit CoCo Finans Danmark EUR 2021 0,8% n.a. 

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

6,25% Ørsted Energi Danmark EUR 2023 1,3% n.a. 

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

3,75% Volkswagen Industri Tyskland EUR 2021 1,0% 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 - 16,2% 

4,5% Goodvalley Fødevarer Danmark EUR 2021 3,9% n.a. 

5,125% Lufthansa Luftfart Tyskland EUR 2021 1,0% n.a. 

 
ANBEFALEDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER 
 

 

Secure Hedge A/S leverede i 2. kvartal et estimeret afkast på 

+0,9%. USD faldt -1,3% og bidrog derved negativt til afkastet 

i fonden. 2. kvartal bød på en +2,7% stigning i aktiemarkedet, 

dog præget af betydelig volatilitet, hvor maj var en af de 

værste måneder siden finanskrisen og juni en af de bedste. 

Fonden var oppe med +0,7% afkast i maj, hvor S&P 500 faldt 

med -6,4%. Sammenholdt med 4. kvartal 2018, hvor 

aktiemarkedet faldt tæt på 20% fra højeste-til-laveste punkt, 

så viser dette, at Secure Hedge er formuebevarende i 

negative aktiemarkeder. 

2. kvartals største bidragsyder var Light Sky Macro, som 

bidrog med +0,7% til afkastet. Muddy Waters Capital 

fortsætter med at levere attraktive afkast og bidrog med 

+0,6%. 

Millennium, som sammen med Muddy Waters Capital er vores 

to største og mest stabile fonde, leverede +0,3% i 

afkastbidrag i 2. kvartal. 

 

De seneste økonomiske indikatorer peger tydeligt på en global 

økonomisk afmatning, og PMI-tallene for Europa og Sydøstasien er 

nu under 50, som indikerer negativ vækst. USA fastholder stadig 

positiv vækst, men den er aftagende, og sandsynligheden for, at 

centralbanken vil sænke renten er da også steget betragteligt de 

senere måneder. 

Der er i øjeblikket en divergens mellem virksomhedernes faldende 

indtjening og et amerikansk aktiemarked, som handler på en 

historisk høj kurs pr. indtjeningskrone. Dermed er der en høj 

sandsynlighed for, at investorerne de kommende kvartaler bliver 

skuffet, som formentligt vil resultere i betydeligt højere volatilitet. 

Formuebevarelse står højest på vores agenda, og vi mener fortsat, 

at Secure Hedge har sin berettigelse i en diversificeret portefølje som 

et stabiliserende element, når aktiemarkedet falder. 

Vi begynder nu at kunne se enden på opsvinget, og de kommende 

kvartaler vil formentligt byde på større usikkerhed omkring 

virksomhedernes indtjening og den økonomiske vækst.  

 

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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