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| INVESTERINGSFILOSOFI  

Vores nyhedsbrev for 1. kvartal 2020 byder på et nyt layout og mere indhold end vanligt. Da Secure 

Fondsmæglerselskab praktiserer en investeringsfilosofi, hvor flere aktivklasser er i spil, har vi 

vurderet at det vil give god mening også at give en status på de aktivklasser størstedelen af vores 

kunder har en allokering til. Vi håber, at dette vil give vores nyhedsbrev yderligere værdi for vores 

kunder og investorer. 

Det er i turbulente tider på aktiemarkederne, som under coronakrisen i det forgangne kvartal, at vi 

for alvor ser værdien og styrken i, at have en veldiversificeret portefølje. Dette er især tilfældet for 

de af vores kunder, der ikke blot har en spredning indenfor henholdsvis aktier og obligationer, men 

tillige en overordnet spredning på, og indenfor, en række forskellige alternative aktivklasser. 

Secure Modellen, som er stærkt inspireret af Yale-universitetets investeringsmodel, bygger på målet 

om at opnå et attraktivt risikojusteret afkast. Det hele tager afsæt i opbygningen af en portefølje med 

andet end blot aktier og obligationer. Det betyder at porteføljen også skal indeholde aktiver som 

blandt andet ejendomme, byggefinansiering, private equity og hedgefonde. Populært sagt skal 

”lagkagen” ikke kun bestå af 2 stykker – den skal i stedet bestå af 6 til 8 stykker.

 

Ved at fordele investeringerne på hhv. likvide 

og alternative aktiver reduceres risikoen i den 

overordnede portefølje betragteligt, uden af gå 

på kompromis med afkastpotentialet. 

 I dette kvartalsbrev gennemgår vi derfor 

Secures investeringsfilosofi, med fokus på de 

største aktivklasser, som vores kunder er 

investeret i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

| MARKEDSOPDATERING 1. kvartal 2020 

De første tre måneder af 2020 er en periode, vi nok aldrig vil glemme. Coronavirussens udbredelse 

blev katalysatoren til en global recession, og en korrektion af historiske dimensioner på de finansielle 

markeder.  

I starten af kvartalet var der stor diskussion om, hvor stor indflydelse virussen ville have på 

økonomien og de finansielle markeder. Men for hver dag der gik, blev det klart, at det ikke længere 

var et spørgsmål om, hvorvidt udbredelsen af virussen ville medføre en recession, men nærmere 

hvor dyb og hvor lang tid recessionen ville vare.  

Denne barske realitet blev straks inddiskonteret i aktiemarkederne, der fra den 19. februar til 23. 

marts oplevede det mest intense sammenbrud nogensinde. På blot 23 handelsdage faldt S&P500 

med hele 34%. Kreditobligationer med relativ høj risiko blev også hårdt ramt. Deres kurser faldt 

drastisk, da der blev sået tvivl om virksomhedernes evne til at overholde deres gældsforpligtelser i 

den kommende recession. ”Safe haven” aktiver såsom statsobligationer og guld leverede som 

forventet, men der var dog perioder i panikken, hvor selv disse aktiver svigtede.  
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I kølvandet på dette enorme chok til den globale økonomi og de finansielle markeder 

implementerede verdens centralbanker, samt de enkelte nationalstater, omfattende hjælpepakker i 

forsøget på at redde deres økonomier fra totalt kollaps. 

Man behøvede ikke at vente på officielle data for at få indsigt i omfanget af det økonomiske chok. 

Bilsalget i Kina faldt med omkring 80% i februar, og restaurantbooking appen OpenTable viste, at 

bookinger faldt med næsten 100% i løbet af marts. De første officielle tal om den amerikanske 

økonomis tilstand kom i slutningen af marts, hvor de ugentlige arbejdsløshedsunderstøttelsestal blev 

publiceret. De viste, at 3,3 mio. mennesker havde søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse, hvilket var 

fire gange højere end den historiske rekord fra 1967. Ugen efter var dette tal fordoblet til ca. 6,6 mio. 

Arbejdsløshedsunderstøttelsestallene indikerer, at omkring 10 mio. amerikanere har mistet deres 

job på blot to uger. Til sammenligning mistede omkring 9 mio. amerikanere deres arbejde under hele 

finanskrisen.  

Hvordan den krise, vi befinder os i nu, kommer til at udvikle sig, er der ingen der ved. Der findes 

ingen historisk skabelon, der kan guide os i den rigtige retning. Det eneste vi kan håbe på er, at vi 

hurtigt får bugt med virussen, da det sandsynligvis er det eneste, der for alvor kan få vores økonomi 

tilbage på rette spor. 

 

| STRATEGI & FORVENTNINGER 

”Der er årtier, hvor ingenting sker og uger, hvor årtier sker”. Citatet indkapsler i vores optik de sidste 

tre måneder på de finansielle markeder meget fyldestgørende. Det første kvartal i 2020 vil blive 

skrevet direkte ind i de finansielle historiebøger, fordi udsvingene for stort set alle aktivklasser var 

enorme. Til at illustrere hvor intenst forløbet på aktiemarkedet har været, så blev ordet ”circuit 

breaker”, der refererer til den mekanisme, der midlertidigt stopper al handel på de amerikanske 

børser, når indeksene falder med mere end 5%, daglig tale i løbet af marts måned. 

Som investor er det vigtigt at have en portefølje, der er rustet til sådanne vanvittige scenarier, fordi 

vi ved, at de indimellem realiserer sig. Der kan gå år, endda årtier imellem, men de såkaldte ”black 

swan” begivenheder, der kaster de finansielle markeder ud i kaos og håbløshed, dukker altid op. 

Hos Secure har vi igennem de sidste 12 år forsøgt at opbygge en portefølje til vores kunder, der 

beskytter deres kapital i perioder, hvor de finansielle markeder oplever ekstrem volatilitet. I det netop 

afsluttede kvartal er vi tilfredse med resultatet, da de kunder, der har haft en bred allokering mod 

mange forskellige og relativt ukorrelerede aktivklasser gennem flere år, kun har oplevet et 

forholdsvist begrænset tab. 

Samtlige af vores alternative aktivklasser har klaret sig som forventet. Her kan b.la. nævnes Secure 

Hedge, der leverede et afkast på ca. +7% i kvartalet. Vores aktie-og obligationsprodukter, med 

undtagelse af Secure Market Power, blev desværre ikke skånet.  

Vi har i løbet af marts måned sendt tre markedsopdateringer ud. Heri har vi b.la. forklaret, at vi har 

foretaget justeringer i vores overordnede allokeringsmodel, fordi der er sket store forskydninger i de 

forskellige aktivklassers forventede afkast. I kølvandet på det voldsomme aktiefald, har vi bl.a. valgt 

at øge vores aktieallokering, og samtidig sænke vores eksponering mod hedgefonde.  
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Der er nogle, der har ytret deres bekymring overfor køb af aktier, fordi de tror, at aktiemarkedet skal 

endnu længere ned. Dette har de muligvis ret i. En vigtig lektion, som vi har understreget flere gange 

er, at man ikke kan time markedet. Et af Warren Buffetts kendte citater, der i den grad bliver citeret 

i øjeblikket, lyder ”Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful”. I vores 

optik kan man faktisk godt blive for ”greedy”, når markedet er ”fearful”, fordi man er overbevist om, 

at bunden ikke er nået endnu. Bagsiden af medaljen ved denne markedstimingsstrategi er, at du 

meget ofte ikke når at komme i markedet, når det nye bull marked begynder.  

Vi ved ikke om aktiemarkedet kommer til at stige eller falde over de kommende måneder. Vi er dog 

ret overbeviste om, at aktiemarkedet bliver en af de bedst performende aktivklasser over en femårig 

tidshorisont. Derfor føler vi os komfortable med vores nye målallokering for aktier, og den gradvise 

implementeringsstrategi vi har valgt. 

 

| AKTIER 

Coronavirussen og nedlukningen af en stor del af aktiviteten i samfundet har haft en brutal effekt på 

aktiemarkedet. Det globale aktiemarked faldt med 19,5% i løbet af kvartalet og udviste voldsomme 

daglige kursudsving. Et tydeligt tegn på den nervøsitet, der har præget markedet.  

Til sammenligning faldt Secure Globale Aktier med 18,2%. Vores andet og meget fokuserede 

aktieprodukt Secure Market Power faldt med 9,2%. 

At Secure Market Power var i stand til at levere et afkast, der var 10,3% bedre end markedet kan 

bl.a. tilskrives vores positioner i ResMed, Verisign, Verisk Analytics samt Novo Nordisk. Alle 

selskaber har en dominerende markedsposition, der lever op til vores investeringskriterier i dette 

aktieprodukt. 

Secure Globale aktier klarede sig svagt bedre end markedet. De positive bidrag til markedet kom 

bl.a. fra forbrugsaktierne Colgate-Palmolive og Nestlé, der begge faldt marginalt og ligeledes fra 

Novo Nordisk, der steg med 7,3%. 

Modsat har vi haft negativt bidrag fra vores ”High Dividend Yield” strategi. Samlet set er aktierne i 

denne strategi faldet med mere end 30% i årets første kvartal.  

I 2019 påbegyndte vi en proces, hvor vi evaluerede vores High Dividend Yield strategi og strategiens 

fremtidige potentiale. I forlængelse af denne analyse har vi valgt at udfase strategien. Med salg af 

Nissan og Ford har vi igangsat denne proces. 

Vi vil i stedet ligge mere af tyngden i porteføljen på Market Power virksomheder og ”Stock Picks”. 

Som første led i denne ændring har vi købt DSV og Adidas. Begge er selskaber med solide 

forretningsmodeller, der har leveret stærke resultater gennem en årrække, og hvor vi ser et 

betydeligt værdiskabelsespotentiale over de næste mange år.  
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| OBLIGATIONER 

Efter en ellers positiv indledning på året, har vi ligesom alle andre dele af samfundet oplevet en 

voldsom omvæltning for obligationerne. På bare én måned, i løbet af marts, har vi oplevet nogle 

kraftige dyk i kurserne og tilsvarende stigninger i renterne. 

Eksempelvis steg lånerenten på 30-årige lån for husejerne fra 0,5% til 2% på bare 10 dage (er i 

skrivende stund på vej ned igen), og usikkerheden omkring den økonomiske situation påvirker i høj 

grad også virksomhedsobligationerne.  

Når usikkerheden er som nu, så forsvinder en stor del af likviditeten ofte ud af markedet, og der 

bliver længere mellem handlerne.  

Det betyder, at eventuelle sælgere af obligationer har svært ved at finde købere til deres papirer, og 

de købere der måtte være, kræver en betydelig højere rente i afkast for at investere i disse 

obligationer. Dette resulterer i stærkt faldende kurser.  

Det handler i sidste ende om, at investorerne i øjeblikket tager sig særdeles godt betalt for at 

investere i virksomhedernes tilbagebetalingsevne på deres lån. 

Dette rammer også selv de største og mere solide virksomheder, så for langsigtede investorer er 

der opstået interessante investeringsmuligheder. 

Som nævnt er virksomhederne generelt pressede, men i vores portefølje af obligationer, må især en 

branche nævnes specifikt, og det er luftfartsbranchen, hvor vi er investeret i hhv. Lufthansa og 

Norwegian.  

Med et næsten totalt stop for flyvninger og dermed selskabernes indtægter er situationen særdeles 

alvorlig for begge selskaber, hvilket også er afspejlet i både obligations- og aktiekursen. Begge 

selskaber fylder særdeles meget i deres respektive hjemlande, og der arbejdes på flere 

løsningsmodeller for at støtte disse selskaber, og sikrer deres fortsatte drift, når der engang bliver 

løsnet op for flyvninger.  Men tiden arbejder imod selskaberne, der har store udgifter ved at have 

flyene parkeret på jorden.  

 

| HEDGE-FONDE 

Styrken ved Secure Modellen kom til udtryk i første kvartal, hvor Secure Hedge, som har til hensigt 

at generere et absolut afkast over tid uanset udviklingen i aktiemarkedet, leverede et samlet afkast 

på 6,6% fordelt med 1,9% i januar, 0,8% i februar og 3,8% i marts sammenlignet med aktiemarkedet, 

der faldt med -19,5% i kvartalet.  

Vi har længe været bekymret for risikoen i aktiemarkedet, da værdiansættelsen har været høj 

samtidig med at gældsbyrden for både stater og virksomheder har nået rekordhøje niveauer. Med 

coronavirussens indtræden i denne ligning, ser vi nu et finansielt marked i stor ubalance. Dette har 

affødt historisk store udsving i aktiekurserne, der har begunstiget de fonde i porteføljen, som trives 

under volatile perioder. 

Secure Hedge har haft en udfordrende periode de senere år, hvor aktiemarkederne steg kraftigt 

uden at Secure Hedge leverede det afkast som vi havde forventet. Gennem de seneste 12 måneder 
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er Secure Hedge igen på rette spor, og er nu oppe med 10,4%, mens aktiemarkedet er nede med -

9,3% i tilsvarende periode.  

Coronakrisen har allerede sat dybe spor i den globale økonomi med hastigt stigende arbejdsløshed 

og negativ vækst sandsynligvis i 2. kvartal og muligvis også i 3. kvartal.  

Vi mener fortsat, at Secure Hedge er rustet til disse usikre tider, og vi vil løbende justere porteføljen 

for at udnytte de muligheder, som opstår i markedet. 

 

| BYGGEFINANSIERING 

Projekterne som er finansieret i Byggefinansiering I og II er udelukkende boligejendomme, hvor 

aktivklassen fortsat vurderes at være attraktiv. Der vil som altid være risiko i forbindelse med selve 

byggeprojekterne. Hvis nedlukningen af Danmark bliver langvarig, kan det også få byggepladser til 

at lukke ned pga. konkurser, enten hos totalentreprenør eller hos underleverandørerne. Aktuelt har 

nedlukningen i forbindelse med coronakrisen dog ikke haft den konsekvens, at nogle af 

byggepladserne i Byggefinansieringsfondene er lukket ned, og vi har ikke kendskab til, at det skulle 

være på vej. Det må forventes, at en umiddelbar effekt af nedlukningen, som følge af corona, er en 

faldende transaktionsaktivitet de kommende måneder. 

 

Til trods for en umiddelbar faldende transaktionsaktivitet, oplever vi fortsat nye projekter, som er 

relevante for eksisterende og fremtidige Byggefinansieringsfonde. Dette bekræfter os i, at 

byggefinansiering er en attraktiv aktivklasse med robuste forventninger og dermed et godt alternativ 

til obligationsmarkedet.  

 

| EJENDOMME 

Der er stor forskel på hvordan de enkelte ejendomssegmenter bliver berørt af den nuværende 

situation i forhold til coronavirussen. Boligudlejningsejendomme vurderes ikke at have en væsentlig 

forøget lejerisiko på kort sigt. Boligsøgende vil herudover i en krisesituation sandsynligvis søge mod 

lejeboliger i stedet for ejerboliger. Det vurderes således, at boligudlejningsejendomme fortsat er en 

attraktiv aktivklasse, som der fortsat er efterspørgsel efter.  

På den lange bane kan det tænkes at ejendomsinvestorer i højere grad fokuserer på investeringer i 

boligudlejningssegmentet, som er mindre konjunkturfølsomt end investeringsejendomme inden for 

erhvervssegmentet.  

Detailhandel er allerede negativt påvirket på grund af den nuværende nedlukning af landet. 

Segmentet var i forvejen under strukturelt pres fra et ændret forbrugsmønster, og under 

nedlukningen er andelen af e-handel blot steget. Hotelbranchen er ligeledes særdeles hårdt ramt, 

som følge af det globale rejseforbud. 

Logistikejendomme er derimod en aktivklasse som kan blive styrket af den nuværende situation, da 

e-handel og dermed logistikhåndteringen vil stige.  

Vi forventer alt andet lige, at transaktionsaktiviteten på det kommercielle ejendomsmarked vil være 

faldende i de kommende par måneder.  
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| PRIVATE EQUITY 

Vi forventer, at kapitalfonde vil blive påvirket af nedlukningen af økonomien og den medfølgende 

lavere økonomiske aktivitet. Effekten af dette i vores private equity investeringer er ikke synlige på 

nuværende tidspunkt, men dette vil blive fulgt nøje.  

 

Store fald på aktiemarkederne giver rigtig gode opkøbsmuligheder for kapitalfonde. De årgange, der 

historisk har klaret sig bedst, er investeret i perioden efter en recession, hvor virksomheder af meget 

høj kvalitet har været ”på udsalg”. Vi vurderer, at Private Equity III, som er åben for indtrædelse, vil 

være rigtig godt positioneret til at udnytte de attraktive investeringsmuligheder, som opstår i 

kølvandet af den nærværende økonomiske nedtur. Dette vil Private Equity II i øvrigt også være.  

 

Vores strategi er at investere i kapitalfonde som historisk har leveret et attraktivt risikojusteret afkast, 

hvor virksomhederne er af høj kvalitet og hvor opkøb er finansieret med en mindre gældsbyrde end 

gennemsnittet i markedet. Mindre gæld nedsætter således risikoen i investeringen. 

 

Vi sigter mod at allokere til fonde, der investerer i virksomheder som leverer et højt afkast på den 

investerede kapital, har attraktive marginer og en stærk konkurrencemæssig position i et marked 

som har højere vækst end økonomien som helhed.  

 

Private Equity III sigter mod at give investeringstilsagn til 6-8 kapitalfonde indenfor primært buyout i 

Vesteuropa og Nord Amerika med første tilsagn forventeligt i 3. kvartal med efterfølgende kapitalkald 

over de kommende fire til fem år i takt med at de underliggende fonde investerer tilsagnet.  

 

 

 


