
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 Igennem de første tre kvartaler af 2019 huserede der, over en bred kam, to lejre på de finansielle markeder. Der var dem, som 

mente økonomien var sårbar, og derfor søgte sikkerhed i statsobligationer, og så var der dem, som mente, at økonomien, med 

centralbankernes hjælp, var robust, og derfor investerede i aktier. 

 

 I Q4 2019 begyndte en af de to lejre dog så småt at kapitulere, da signifikante politiske risici blev afmonteret, og økonomien 

igen begyndte at vise robuste nøgletal. 

 

 Med afslutningen på 2019 afsluttes et årti, der vil gå over i verdenshistorien som det årti, der leverede det højeste risikojusterede 

afkast. Årtiet vil ligeledes blive kendetegnet ved den enorme transition mod passivt forvaltede indeksfonde.  

 

 De tre aktivklasser vi adresserer nedenfor, klarede sig alle fornuftigt igennem Q4 2019. Som mange læsere af dette kvartalsbrev 

nok ved, så består Secure modellen af meget mere end bare aktier, obligationer og hedgefonde. Fra næste kvartal af vil vi også 

have fokus på mange af vores illikvide alternative aktivklasser, som vi har haft stor succes med at forvalte igennem de sidste 

mere end 10 år.  

  
AFKAST PÅ UDVALGTE AKTIVER  
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  Q4 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Danske aktier (OMX C25 CAP) 9,8% 26,0% -13,16% 12,8% -2,0% 28,2% 17,0% 31,7% 22,0% 

                   

Internationale aktier (MSCI WORLD i DKK) 5,5% 30,3% -3,9% 7,5% 10,3% 10,6% 19,4% 21,2% 14,2% 

                   

Lange realkreditobligationer -2,4% 8,5% 2,1% 7,3% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0% 7,0% 

                   

Statsobligationer (1-10 års løbetid) -1,8% 1,3% 0,9% 0,1% 3,1% 0,0% 5,9% -1,5% 3,4% 

 

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

Sidste år på dette tidspunkt var investorer verden over rystede 
over udviklingen på de finansielle markeder. Specielt december 
havde været voldsom med historisk store fald på aktiemarkedet. 

Alle gik og frygtede, at 2019 ville blive en fortsættelse af sidste 
kvartal i 2018. Fortællingen lød, at recessionen ventede lige om 

hjørnet. 

Heldigvis kastede verdens centralbanker en livline til de 
finansielle markeder. Med deres meget abrupte U-vending i 
starten af 2019 gik de fra at hive likviditet ud af det finansielle 

system til igen at pumpe det ind.  

Det var dog ikke alle investorer, der var overbeviste. Over en 
bred kam blev der dannet to lejre blandt investorerne.  

Der var dem, som ikke troede at centralbankernes rente-

sænkninger var i stand til at redde den globale økonomi, der var 
begyndt at vise svaghedstegn, og så var der dem, der så 

centralbankernes ageren som præcis den medicin, der skulle til 
for at få gang i de finansielle markeder og den globale økonomi 
igen. 

Disse divergerende synspunkter førte til en interessant udvikling. 

Både ”risikable” aktier og ”sikre” statsobligationer steg kraftigt i 
de første tre kvartaler af 2019. Man kan på sin vis sige, at både 

tyren og bjørnen blev mætte i de første tre kvartaler af 2019. I 
årets sidste kvartal begyndte en lejr dog så småt at kapitulere.  

Politisk medvind i form af en ”fase-1” handelsaftale mellem USA 

og Kina, og en storsejr til de konservative i Storbritannien 
afmonterende til dels nogle signifikante politiske risici. Koblet 
sammen med bedre økonomiske nøgletal begyndte investorer fra 

statsobligationslejeren så småt konvergere over mod de mere 
”risikable” aktier.  

Det sidste kvartal i 2019 endte derfor med endnu et pænt 

aktieafkast på +5,5%. Det gode kvartalsmæssige afkast bidrog 
til, at aktieåret 2019, i DKK, blev det bedste i 20 år med et afkast 
på +30,3%.  

 

 

 

 

 

2019 blev et fantastisk godt aktie år. Det var dog ikke kun året 2019, 
men hele årtiet, der vil gå over i historien som et af de allerbedste på 

aktiemarkedet. Hvis vi justerer for risiko, så vil 10erne gå over i 
historien som det årti, der leverede den højeste sharpe ratio - altså 
det højeste risikojusterede afkast - nogensinde. Ikke engang de 

fantastiske 80ere eller de teknologiske 90ere kan måle sig med det 
netop afsluttede årti på dette nøgletal. Så selvom 10erne måske føltes 

volatile, så har de i et historisk perspektiv været ret rolige.  

Det støt stigende aktiemarked igennem 10erne, drevet af lave renter 
og moderat økonomisk vækst, har muligvis også været katalysatoren 
til det seismiske skifte indenfor aktieindustrien vi adresserede i vores 

sidste kvartalsbrev. I 3. kvartal 2019 var vi nemlig for første gang 
vidne til, at der var flere penge investeret i passivt forvaltede 

aktiefonde end i aktivt forvaltede. At denne tendens potentielt var en 
boble, fik vi afmonteret i sidste kvartalsskiv, hvor vi også stillede 
spørgsmålet: Hvorfor underperformer størstedelen af aktiemanagere 

deres benchmark? 

Hvis dette spørgsmål skal besvares nogenlunde fyldestgørende, så 
skal vi tage udgangspunkt i den benchmark mentalitet, der 

gennemsyrer vores industri. En kombination af frygt for 
underperformance og en oversolgt diversifikationstankegang 

omhandlende aktier har nemlig fået den gennemsnitlige 
aktiemanager i USA til at have en portefølje bestående af over 100 
aktier. Dette er simpelthen for mange aktier, hvis man ønsker at slå 

ens benchmark. 

Et nyt studie illustrerer hvor udvandende denne benchmark 
mentalitet er for aktiemanagernes performance. Hvis aktiemanagerne 

kun havde investeret i deres bedste 20-25 ideer, i studiet antaget de 
20-25 aktier med højest vægt, så ville de i langt højere grad have 

outperformet deres benchmark.  

Det viste sig nemlig, at det var den lange hale på de resterende ca. 
75 aktier, der udvandede performance og førte til underperformance 
ift. benchmark i den analyserede periode. Det er derfor vigtigt, at man 

som aktiemanager kun allokerer kapital mod ens bedste ideer, og ikke 
lader sig tynge af benchmark mentaliteten. Selvom dette kan føre til 

kortsigtet underperformance ift. til benchmark, så er det den eneste 
kvalitativt orienterede måde at investere i aktier på, hvis man vil gøre 
sig forhåbninger om at slå ens benchmark på lang sigt. Det er denne 

tilgang til aktieinvestering, vi forsøger at praktisere i Secure. 

 

 

http://www.securecapital.dk/


  

AKTIER 
 
Det globale aktiemarked fortsatte den positive udvikling i 4. 

kvartal og steg med 5,6%. Secure Globale aktier steg med 

4,4%. Secure Globale Aktier har klaret sig dårligere end 

markedet, primært som følge af 3 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 4. kvartal. Blandt aktier i HDY-strategien var specielt 

Nissan synderen, idet aktien faldt 8,8% ovenpå ledelsesuro og 

nedjustering af indtjeningen. 

Vores forbrugsaktier Colgate-Palmolive, Nestle og Reckitt 

Benckiser leverede negative afkast. Både som følge af 

gevinsthjemtagning, men også det store globale 

forbrugsselskab Unilevers nedjustering af salgsvæksten var 

med til at forværre stemningen.  

Det danske selskab Happy Helper, der driver en rengørings- 

 

 

 

 

platform faldt med 22,6% i 4. kvartal og er faldet med mere end 

30% i år. Selskabet leverer en fornuftig vækst i omsætning, men der 

er fortsat et stykke vej til positive frie pengestrømme.  

Omvendt havde vi positive bidrag fra Facebook og Novo Nordisk, der 

er blandt porteføljens største positioner. Aktierne steg henholdsvis 

12% og 10%. Facebook leverede igen bedre vækst end ventet i både 

antal brugere, omsætning og indtjening, mens Novo Nordisk på 

deres kapitalmarkedsdag tegnede et positivt billede af fremtiden for 

deres GLP-1 forretning. Herudover annoncerede Sanofi, at de 

påtænker at trække sig fra diabetes markedet. Det betyder 

umiddelbart, at der kun er to store aktører tilbage: Novo Nordisk og 

Eli Lilly.  

Herudover bidrog Match Group og Epiroc med stigninger på 11%.  

 

 

 

 

Q4 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

Som nævnt tidligere var årets sidste kvartal præget af 
optimisme blandt investorerne som følge af afklaringen på 
valget i Storbritannien og handelssituationen mellem USA og 

Kina. 

Dette havde især en positiv effekt på aktierne, men også 
tiltroen til virksomhedernes fremtidige betalingsevne og 

dermed muligheden for tilbagebetaling af deres 
gældsforpligtelser, heriblandt virksomhedsobligationerne, 
nød godt af den øgede optimisme. 

Vi fik derfor generelt en ganske pæn afslutning på året for 

obligationernes vedkommende, hvor særligt et par af 
obligationerne skilte sig ekstra positivt ud. 

Norwegian, der allerede var i vælten i 3. kvartal, styrkede 

yderligere deres finansielle position i 4. kvartal i forbindelse 
med en udvidelse af aktiekapitalen, hvilket medførte en 

stigning i obligation på omkring 8%. 

OBLIGATIONER 
 

AIG fortsatte også den genopretning der har været i gang i løbet 
af 2019. Obligationen opnåede således en kursstigning på mere 

end 5%, dog uden specifikke nyheder. 

Endelig var der markant fremgang for Südzucker, der tidligere på 
året var presset i forbindelse med usikkerhed om selskabet ville 

undlade at betale renter på deres obligationslån i 2019. Stigende 
sukkerpriser og dermed forhøjet indtjening for selskabet har dog 

vendt markant rundt på forventningerne til selskabets resultater 
og betalingsevne, og obligationen har derfor oplevet en stigning i 
kursen på mere end 12% i årets sidste kvartal.  

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 7,2% n.a.

2,75% RWE Energi Tyskland EUR 2020 0,9% n.a.

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

5,875% Danske Bank Finans Danmark EUR 2022 2,3% n.a.

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

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

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

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

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

3,75% Volkswagen Industri Tyskland EUR 2021 0,8% 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 - 12,2%

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 4. kvartal et estimeret afkast på 

+1,1% og +2,5% for 2019. USD faldt med -2,6% i 4. kvartal og 

bidrog derved negativt til afkastet i fonden. 4. kvartal bød på en 

+5,5% stigning i aktiemarkedet og +30,3% for hele 2019. 

4. kvartals største bidragsyder var Bronte Capital med +0,6%. 

Fonden leverede +9,6% for hele 2019 og var dermed den tredje 

bedste fond. 

Muddy Waters Capital bidrog med +0,5% efter en succesfuld 

aktivistkampagne i december, der genererede +4,9% i afkast. 

Muddy Waters Capital toppede igen året med et flot afkast på 

+17,6%. Dermed har fonden leveret et årligt afkast på godt 17% 

siden vi investerede d. 1. februar 2017. Dette stærke afkast har 

medført, at Muddy Waters er blevet den største position i Secure 

Hedge med en vægt på 18,5%. 

Millennium, vores næststørste position, bidrog med +0,4% til 

fondens afkast i kvartalet, og leverede et afkast på +5,8% i 

2019. 

 

QIM, vores kvantitative fond, bidrog med +0,4% i 4. kvartal, men endte 

året fladt. 

Light Sky Macro kom stærkt igennem 2019, hvor fonden sluttede oppe 

+15,9%, da den ramte plet på en række økonomiske trends. 

Årets største negative bidragsydere var Kohinoor og Lodbrok Capital, 

som faldt henholdsvis -32% og -10%. 

Den voldsomme stigning i aktiemarkedet var primært drevet af lempelig 

pengepolitik og momentum fra FOMO-investorer, der i den grad har en 

”fear of missing out”-mentalitet i øjeblikket. Den amerikanske og 

europæiske forbruger holder stadig skindet på næsen, men hvis 

arbejdsløsheden stiger nævneværdigt, så vil aktiemarkedet formentligt 

blive ramt, da det historisk set har resulteret i en recession. 

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

usikkerhed, 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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