
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 I løbet af året er der blevet sendt meget blandede signaler om økonomiens tilstand fra aktie-og obligationsmarkedet. Dette 

fortsatte i Q3, da investorer investerede kraftigt i statsobligationer med negative effektive renter, mens aktiemarkederne 

fortsatte deres positive udvikling.  

 

 I Q3 var vi vidne til et seismisk skifte inden for aktieinvestering i USA. Der er nu flere midler investeret i passivt forvaltede 

aktiefonde end i aktivt forvaltede. Nogle prominente skikkelser indenfor finans har råbt vagt i gevær. Vi forsøger at give vores 

nuancerede udlægning på udviklingen. 

 

 Secure Globale Aktier underperformende dets benchmark i Q3. Udover nogle selskabsspecifikke stød er porteføljen påvirket 

negativt af allokeringen mod High Dividend Yield-strategien(HDY). Dette er en rendyrket value strategi, der historisk har 

outperformet markedet signifikant. Men den, sammen med resten af value strategierne, har i de sidste mange år været i 

betydeligt modvind. I vores optik er det netop nu man skal holde fast i HDY-strategien, da historien viser at strategier, der har 

oplevet mange års modvind, typisk er dem, der klarer sig bedst i den efterfølgende periode. 
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  Q3 2019 ÅTD 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Danske aktier (OMX C25 CAP) 1,7% 14,7% -13,16% 12,8% -2,0% 28,2% 17,0% 31,7% 22,0% 

                   

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) 4,8% 23,5% -3,9% 7,5% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2% 14,2% 

                   

Lange realkreditobligationer 3,6% 11,2% 2,1% 7,3% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0% 7,0% 

                   

Statsobligationer (1-10 års løbetid) 0,7% 3,1% 0,9% 0,1% 3,1% 0,0% 5,9% -1,5% 3,4% 

 

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

Stemningen på de finansielle markeder i årets 3. kvartal kan i 

vores optik kondenseres ned til et ord: Nervøsitet. Aktivklassen 

der bedst afspejler denne markedsstemning, er uden tvivl 

obligationsmarkedet.  

Igennem hele 2019 har investorer velvilligt købt obligationer med 

en negativ effektiv rente, men i 3. kvartal accelererede købene, 

og på et tidspunkt i august var der ca. 111.000 mia. kr. investeret 

i obligationer med negative effektive renter. Dette historisk høje 

beløb i obligationer, hvor investorerne med sikkerhed vil tabe 

penge, hvis de holder dem til udløb, sender et signal om, at 

obligationsmarkedet forventer en slem recession indenfor den 

nærmeste fremtid.  

På den anden side kan det også være, at obligationsmarkedet 

tager fejl om økonomiens tilstand, og dermed kan denne 

overdrevne flight-to-safety rent faktisk udvikle sig til at blive en 

enorm boble på obligationsmarkedet.  

At obligationsmarkedet indikerer global økonomisk tilbagegang, 

er ikke helt ude i hampen, da der i øjeblikket er mange 

usikkerhedsmomenter i den globale økonomi. Fælles for disse 

risici er, at de er meget uforudsigelige. Vil handelskrigen mellem 

USA og Kina eskalere yderligere? Vil Storbritannien forlade EU 

uden en aftale? Vil spændingerne i Mellemøsten eskalere, og føre 

til endnu en voldsom stigning i olieprisen? Vil protesterne i Hong 

Kong føre til en blodig kinesisk invasion, den vestlige verden ikke 

kan ignorere?  

Samtlige af ovenstående risici forsøges kontinuerlig at blive 

inddiskonteret på de finansielle markeder, og selvom de har stået 

på et godt stykke tid, så er alle stadig ekstrem sprængfarlige. 

På aktiemarkedet har der i årets løb været en mere optimistisk 

stemning. ÅTD er aktiemarkedet steget med ca. 19%, og ligger 

tæt på all-time-high. Umiddelbart signalerer aktiemarkedet ingen 

fare på færde. I 3. kvartal var vi dog vidne til et lille 

stemningsskift. De daglige udsving begyndte at tage til i styrke, 

og villigheden til at finansiere de nye uprofitable børsnoterede 

”unicorns” som fx Uber, Lyft og WeWork aftog i styrke. Hvilket af 

de to markeder, der får ret, bliver spændende at se. I et historisk 

perspektiv har det været klogt at satse på obligationsmarkedet. 

 

I de tidligere kvartalsopdateringer har vi gentagne gange 

understreget vigtigheden af at være bredt diversificeret på tværs af 

forskellige aktivklasser. Denne investeringsfilosofi ændrer sig aldrig – 

den løber ufortrødent igennem Secures årer. 

Vi har dog besluttet at fokus skal være et andet sted i dette og næste 

kvartalsskriv. Her vil vi nemlig zoome ind på aktiemarkedet. For i det 

netop afsluttede kvartal skete der er et seismisk skift indenfor denne 

aktivklasse. En ny undersøgelse viste nemlig, at der for første gang i 

verdenshistorien var investeret mere i passive indeksfonde end i 

aktive aktiefonde i USA.  

Lad os starte med at slå fast, at dette, over en bred kam, er en god 

ting for den almene amerikanske investor. Undersøgelser viser 

nemlig, at 80% af alle aktive aktiemanagere underperformer deres 

benchmark over en tiårig periode.  

Efter nyheden brød kom der to interessante spørgsmål vedrørende 

dette seismiske skifte. Er dette voldsomme skift mod passive 

investeringer en boble? Og hvorfor er det, at aktive managere 

underperformer deres benchmark? Det første aspekt vi vil tage hul på 

nu. Det andet vil vi dykke ned i næste gang. 

Det var en af finanskrisens helt store helte, Michael Burry, der var 

ude at sammenligne udviklingen indenfor passiv investering med 

boligboblen under finanskrisen, som han var den første til at opdage. 

Dette skabte et ramaskrig i den finansielle verden, men i vores optik 

holder Burrys argumenter ikke helt vand.  

Vi mener ikke der er en boble indenfor passiv investering, men som 

passiv investor skal man være opmærksom på, at man oftest køber 

de største og mest populære virksomheder uanset hvad de koster. Da 

der er meget større efterspørgsel efter de mere populære indeks, så 

vil de virksomheder, der indgår i disse indeks, alt andet lige tilføres 

flere penge, og deres værdiansættelse vil stige.  

Pga. denne dynamik er det vigtigt at anerkende, at der igennem de 

seneste 10 år er kommet et værdiansættelsespremium på de 

virksomheder, der indgår i de mest populære indeks. Hos Secure er 

vi meget opmærksomme på denne trend. For hvis den på et tidspunkt 

skulle reversere, da vil det værdiansættelsespremium kunne 

forsvinde meget hurtigere end det er kommet.  
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AKTIER 
 
Det globale aktiemarked fortsatte den positive udvikling i 3. 

kvartal og steg med 4,8%. Også i 3. kvartal var det 

amerikanske aktier, der leverede det mest positive bidrag, 

understøttet af en stærk udvikling i US dollar. Secure Globale 

aktier steg med 1,5%. Secure Globale Aktier har klaret sig 

dårligere end markedet, primært som følge af 4 årsager.  

Dels har vores High Dividend Yield (HDY) strategi, der udgør ca. 

25% af porteføljen underperformet markedet. Value strategier 

som denne har generelt været udfordret igen i 2019 og 

ligeledes i 3. kvartal.  

Facebook, der er blandt vores største positioner, faldt med 

3,8% i kvartalet. Overordnet har Facebook fortsat solid vækst 

på tværs af deres platforme, og vi ser fortsat betydelige 

muligheder for kapitalisere herpå over de næste mange år. 

Burford Capital faldt kraftigt efter, at short hedgefonden Muddy 

Waters kom med en rapport, hvor de stillede spørgsmål ved 

validiteten af Burfords rapportering. 

 

 

 

 

Burford har tilbagevist alle disse påstande, og vores egen analyse 

både før og efter kursfaldet har heller ikke givet os anledning til at 

betvivle troværdigheden. Efter at have initieret en mindre position 

valgte vi at øge vores position i Burford efter kursfaldet.  

Vores sydafrikanske forsikringsselskab Discovery har ligeledes været 

udsat for et betydeligt kursfald. Det skete efter en udmelding om, at 

de sydafrikanske sundhedsmyndigheder påtænker at opstarte et 

offentligt system. Et system der i givet fald på sigt vil indsnævre 

Discovery’s muligheder. Med en i forvejen dårlig offentlig økonomi, 

er det fortsat uklart, hvordan Sydafrika vil finansiere dette 

sundhedssystem.  

På den positive side fik Novo Nordisk, der er blandt vores største 

positioner, godkendt tabletversionen af GLP-1 produkt mod 

sukkersyge. Det er vores vurdering, at Novo med bidrag fra dette 

produkt efter en 3-årig periode med begrænset indtjeningsvækst 

igen har fundamentet til levere 2-cifret årlig vækst i indtjeningen.   

 

 

 

 

 

Q3 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

Henover sommeren har vi set lidt udsving på 
obligationsmarkederne, hvor geopolitikken med frygten for 
en hård Brexit samt handelskrigen mellem USA og Kina først 

fik presset renterne yderligere ned, for sidenhen at stige en 
smule igen på lidt øget optimisme omkring en delvis løsning 

på førnævnte. 

I det forgangne kvartal har vi igen set rentesænkninger fra 
både USA’s centralbank FED samt fra ECB, hvilket også fik 
vores egen Nationalbank til at sænke renten. FED har ikke 

lagt sig fast på noget, men forventningerne går på yderligere 
rentenedsættelser herfra i den kommende tid. 

Derudover har ECB genoptaget obligationsopkøbene og vil nu 

købe for 20 mia. euro om måneden. Dette vil bidrage til 
'lavere renter i lang tid'. Opkøbene er uden udløbsdato og kan 

i princippet køre evigt, eller i det mindste indtil ECB ser en 
holdbar bedring i den faktiske og forventede inflation.   

OBLIGATIONER 
 

I vores obligationsportefølje har kvartalets ubetinget mest omtalte 
papir været 7,25% Norwegian. 

Selskabet har været hårdt presset på likviditeten, bl.a. som følge 

af flyveforbuddet for deres Boeing 737 Max 8 fly, som indtil videre 
stadig står uvirksomme på jorden og dermed tynger voldsomt på 

budgettet. Norwegian anmodede derfor obligationsejerne om 
muligheden for at forlænge deres obligationslån med 2 år, så lånet 

i stedet først forfalder i november 2021, frem for i december 2019, 
derved får selskabet tid til at implementere deres seneste 
sparetiltag.  

Obligationsejerne endte med at sige ja til forlængelsen og 

obligationen udløber derfor i stedet i 2021 og indfries til den tid til 
kurs 105, mod oprindelig kurs 100. 

Vi har i skrivende stund valgt at fortsætte med obligationen i vores 

portefølje.  

www.securecapital.dk 
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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 11,2% n.a. 

2,75% RWE Energi Tyskland EUR 2020 0,8% n.a. 

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

5,875% Danske Bank Finans Danmark EUR 2022 3,4% n.a. 

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

4% Nykredit CoCo Finans Danmark EUR 2021 0,7% 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 0,9% 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 - 16,2% 

4,5% Goodvalley Fødevarer Danmark EUR 2021 4,6% n.a. 

5,125% Lufthansa Luftfart Tyskland EUR 2021 0,6% n.a. 

 
ANBEFALEDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER 
 

 

Secure Hedge A/S leverede i 3. kvartal et estimeret afkast på 

+2,1%. USD steg med +4,5% og bidrog derved positivt til 

afkastet i fonden. 3. kvartal bød på en +4,8% stigning i 

aktiemarkedet. 

3. kvartals største bidragsyder var Muddy Waters Capital med 

+1,2% efter en succesfuld aktivistkampagne i august, der 

genererede +6,5% i afkast. Muddy Waters Capital er oppe med 

+11% i år, og har nu leveret et årligt afkast på +18% siden vi 

investerede d. 1. februar 2017. Dette stærke afkast har medført, 

at Muddy Waters er blevet den største position i Secure Hedge. 

Kohinoor bidrog med +0,3% til afkastet, da volatiliteten steg i 

aktiemarkedet. 

Millennium, vores næststørste position, bidrog med +0,2% til 

fondens afkast i kvartalet, mens Kynikos Associates bidrog med 

+0,08%. 

Lodbrok Capital bidrog med -0,3%. Fonden har været igennem en svær 

periode, hvor nogle af positionerne er gået imod dem.  

King Street bidrog med -0,15%, og Bronte Capital bidrog med -0,08%. 

Den globale økonomi fortsatte afmatningen i tredje kvartal, og et 

stigende antal lande flirter nu med recession, herunder bl.a. Tyskland, 

Storbritannien og Italien. Den amerikanske økonomi udviser ligeledes 

svaghedstegn, specielt i fremstillingssektoren, men hvad værre er, så 

begynder vi at se svaghedstegn hos den amerikanske forbruger, som er 

den eneste, der står mellem fortsat svag, men positiv vækst og 

recession i USA. Forbrugertilliden er stadig høj, men faldende og hvis 

dette fortsætter, kan vi forvente svage detailsalg mod slutningen af året 

og ind i 2020. Dette ville være nok til at kunne tippe landet i recession. 

Vi mener fortsat at Secure Hedge er rustet til en periode med negativ 

vækst, hvor risikofyldte aktiver kan falde betydeligt i værdi. 

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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