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| INVESTERINGSFILOSOFI  

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 nyhedsbrev gennemgår vi derfor 

Secures investeringsfilosofi, med fokus på de 

største aktivklasser, som vores kunder er 

investeret i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

| MARKEDSOPDATERING Q2 2020 

I 2. kvartal 2020 var vi vidne til et meget kraftigt rebound på de finansielle markeder. Mange af de 

aktivklasser, der faldt kraftigt i 1. kvartal, kom stærkt igen i årets 2. kvartal. Af de traditionelle 

aktivklasser var det aktier, der klarede sig bedst. Verdensindekset steg med 16,2% (i DKK) i 2. 

kvartal 2020, hvilket var det bedste kvartalsafkast for aktiemarkedet i over to årtier. Trods de kraftige 

stigninger på aktiemarkedet, steg mindre risikofyldte aktiver som obligationer og guld også i 2. 

kvartal. 

Efter den voldsomme nedsmeltning vi oplevede på de finansielle markeder i februar og marts, er det 

relevant at identificere katalysatoren til det opsving vi oplevede i de sidste dage af 1. kvartal, og som 

fortsatte i 2. kvartal. 

Her står det klart, at det var verdens centralbanker og de enkelte nationalstater, der i en koordineret 

indsats holdt hånden under verdensøkonomien som aldrig før, og dette blev startskuddet til det 

kraftige rebound, vi oplevede på de finansielle markeder i 2. kvartal. 

For at sætte centralbankernes indsats lidt i perspektiv, så lad os vende blikket mod USA og den 

amerikanske centralbank (FED). Under finanskrisen i 2008-2010 påbegyndte FED deres obligations-

tilbagekøbsprogram, og gav den nødlidende amerikanske økonomi en voldsom 

likviditetsindsprøjtning. I de to år steg FED’s balance, der er en indikator for, hvor mange penge de 

pumper ud i økonomien, med $1,4 billioner. Til sammenligning steg FED’s balance med $2,9 billioner 

i Coronakrisens første tre måneder. FED har indtil videre således skudt mere likviditet ind i det 

finansielle system under Coronakrisen end de gjorde i de første to år af finanskrisen. FED har også 

implementeret helt nye tiltag. De er bl.a. begyndt at købe nødlidende virksomhedsgæld for at 

stabilisere de mest usikre dele af kreditobligationsmarkedet. 

Læg dertil de enkelte nationalstaters omfattende hjælpepakker. I USA har staten øget 

arbejdsløshedsunderstøttelsen betydeligt. De omkring 43 millioner amerikanere, der har søgt om 
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arbejdsløshedsunderstøttelse får udover det normale statsregulerede beløb et ekstra beløb på $600 

om ugen. En undersøgelse viser, at 7 ud af 10 arbejdsløse amerikanere får mere i understøttelse 

end de fik i løn på deres arbejdsplads. 

Den koordinerede indsats fra både centralbankerne og nationalstaten har indtil videre holdt hånden 

under økonomien, og skabt optimisme på de finansielle markeder. Det helt store spørgsmål er, om 

den ekspansive finans-og pengepolitik kan fastholdes længe nok til, at økonomien kan blive så stabil, 

at den kan stå på egne ben uden kunstigt åndedræt.  

| STRATEGI & FORVENTNINGER 

Da usikkerheden omkring Coronakrisens omfang var på sit højeste omkring den 23. marts, var det 

nok de færreste, der havde forestillet sig, at aktiemarkedet de næste tre måneder ville stige med 

over 30%. Ikke desto mindre var det præcis det, der skete.  

Denne voldsomme stigning illustrerer endnu engang, at det er umuligt at forudsige i hvilken retning 

aktiemarkedet bevæger sig på kort sigt. Det er derfor afgørende, at man som investor ikke træffer 

ind-og ud beslutninger om sin allokering til aktiemarkedet, og andre aktiver for den sags skyld.  

Her er det passende at komme med et citat, der er en grundsten i Secures investeringsfilosofi: ”Det 

er ikke timing af markedet, men den tid du er i markedet, som er afgørende for din succes som 

investor”. 

Lige nu cirkulerer der et meget ”spiseligt” narrativ om, at aktiemarkedet er steget alt for voldsomt ift. 

de økonomiske realiteter. Det er så let at tilslutte sig dette narrativ, og på den baggrund sælge sine 

aktier. Vi opfordrer dog alle til at træde meget varsomt. Vi ved ikke om aktiemarkedet skal op, ned 

eller sidelæns det næste stykke tid. Det eneste vi ved er at aktiemarkedet, og specielt de 

kvalitetsvirksomheder vi forsøger at investere i, over en lang tidshorisont næsten altid har leveret et 

fornuftigt afkast, og dette forventer vi også, at de kommer til at gøre i fremtiden.  

I slutningen af marts besluttede vi at øge vores aktieeksponering, og da vi hos Secure forsøger at 

tage timing aspektet ud af vores investeringsbeslutninger, valgte vi en gradvis implementering af 

denne aktivallokeringsbeslutning.  

Selvom det er virkelig fristende at forsøge at time markedet, er der ingen, der konsistent er lykkedes 

med det. Et af vores investeringsidoler har sagt, at der findes to typer af investorer: ”Dem der ved, 

at de ikke kan time markedet, og dem som ikke ved, at de ikke kan time markedet”. Secure har altid 

tilhørt den første type af investorer. Historisk har det været meget dyrt at være investeret hos de 

sidstnævnte investorer.  

| AKTIER 

Efter den voldsomme tilbagegang i årets 1. kvartal steg aktiemarkedet i 2. kvartal, og hentede tæt 

på 2/3 af det tabte tilbage. Med en stigning på hele 16,2% endte 2. kvartal med at levere det bedste 

kvartalsafkast i de seneste to årtier. År til dato har aktiemarkedet dog fortsat leveret et negativt afkast 

på -6,6%.  

Til sammenligning steg Secure Globale Aktier med 12,6% i 2. kvartal. Vores andet og meget 

fokuserede aktieprodukt Secure Market Power steg med 14,6% i 2. kvartal. År til dato er Secure 

Globale Aktier faldet med -7,7%, mens Secure Market Power er steget med 3,9%. 
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Secure Globale aktier 

Secure Globale aktier klarede sig dårligere end markedet i 2. kvartal. Det kan i høj grad tilskrives 

Berkshire Hathaway, der faldt -4,9%. Warren Buffets investeringsselskab er blevet voldsomt 

kritiseret for ikke at udnytte krisen til at købe op. Herudover har Berkshire Hathaway realiseret 

betydelige tab i forbindelse med salget af positionerne i den amerikanske luftfartsindustri. Berkshire 

Hathaway har leveret betydelige afkast siden starten for mere end 50 år siden, men det har på ingen 

måde været tilfældet i de sidste 10 år. 

Omvendt bidrog vores digitale forretningsmodeller: Facebook og Alphabet med afkast på 32,6% og 

18,9%. Ligesom Pershing Square Holdings og DSV Panalpina bidrog med afkast på henholdsvis 

26,5% og 31%. 

I Secure Globale Aktier påbegyndte vi i 2019 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. Vi vil i stedet ligge mere af tyngden i porteføljen på Kernepositions virksomheder 

og ”Stock Picks”. 

Secure Market Power 

Efter den stærke udvikling i første kvartal leverede Secure Market Power et afkast på niveau med 

markedet. Den tyske Ejendomsportal Scout24 bidrog med et afkast på 27,6%, ligesom søvnapnø 

selskabet ResMed og kreditvurderingsselskabet Standard & Poors steg med 27,3% og 31,3%.  

I løbet af kvartalet valgte vi at skille os af med Booking Holdings, idet vi vurderer, at potentialet ikke 

er interessant i lyset af de udfordringer, som Coronakrisen vil påføre rejsebranchen over de 

kommende år. Vi har valgt at indlemme den tyske producent af kombi-ovne til industrikøkkener, 

Rational, i porteføljen. Vi ser gode muligheder for, at Rational kan styrke deres i forvejen 

markedsledende position på markedet for kombi-ovne, og skabe betydelige værdier for os som 

aktionærer i de kommende mange år. 

| OBLIGATIONER 

Efter en voldsom nedgang på obligationsmarkederne i slutningen af 1. kvartal, har vi i takt med 

genåbningen efter den første coronaforskrækkelse, igen set en tilbagevenden mod normalisering af 

priser og renter på obligationerne i det netop overståede kvartal. 

Lånerenten for husejere er således igen faldet tilbage mod det mere ’normale’ niveau på omkring 

1% for 30-årige lån (2% ultimo 1. kvt.). 

For virksomhedsobligationerne, der for en stor dels vedkommende var hårdt ramt prismæssigt som 

følge af nedlukningen i 1. kvartal, har vi igen set stigende efterspørgsel og dermed stigende priser i 

de seneste måneder, men må konstatere at det ikke er indenfor alle brancher, at obligationerne er 

tilbage på samme niveau som før nedlukningen og for et par specifikke brancher, er der stadig et 

stykke vej tilbage til toppen. 

Bl.a. luftfartsbranchen har været særligt hårdt ramt, og med en flyflåde der stort set har holdt stille 

og en nedgang i omsætningen på 99% har branchen kæmpet hårdt for sin overlevelse, og rigtig 

mange selskaber har modtaget økonomisk hjælp.  
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Som investorer i både Lufthansa samt Norwegian har vi fulgt udviklingen meget intenst, idet begge 

selskaber havde brug for støtte for at kunne holde sig i live. 

Lufthansa endte med at få et lån på 9 milliarder EUR, mod at staten til gengæld fik en aktiepost 

svarende til omkring 20% af selskabet. Det ser således ud til, at selskabet er reddet i denne omgang.  

Norwegian var ligeledes igennem hårde forhandlinger for at sikre sin videre eksistens. Selskabet var 

afhængige af støtte fra den norske stat for at kunne videreføre selskabet, men dette var dog betinget 

af at Norwegian fik reduceret sin gæld i samme ombæring. Selskabet måtte derfor bede långiverne 

(obligationsejerne og leasingselskaberne) om at tiltræde i en ordning, hvor en del af 

obligationsgælden blev konverteret til aktiekapital.  

Efter hårde forhandlinger blev 50% af lånegælden konverteret til aktier, hvilket bevirker at 

obligationsejerne nu også er blevet aktieejere. Dette er ikke optimalt, men dog bedre end evt. at 

måtte afskrive hele obligationsbeholdningen. 

Vi forventer ikke at skulle være langsigtede aktieinvestorer i Norwegian, men vi vil følge selskabets 

udvikling nøje fremover og forsøge at afhænde aktiedelen på et gunstigt tidspunkt.     

| HEDGE-FONDE 

Secure Hedge leverede et afkast på 0,6% i 2. kvartal. I takt med at aktiemarkedet steg voldsomt i 2. 

kvartal deltog Secure Hedge ikke betydeligt, da fondens korrelation til aktiemarkedet fortsat er tæt 

på nul. 

Med så voldsomme stigninger på aktiemarkedet mener vi at en fond som Secure Hedge, der har 

fokus på at levere et stabilt absolut afkast over tid, bør være en vigtig brik i en overordnet portefølje, 

hvis formål er at vokse formuen uden de store udsving. 

Investeringskomitéen lagde i 2. kvartal en ny strategi for fonden, som fremover vil fokusere på fem 

overordnede investeringsstrategier: i) Short Activism; ii) Long/Short Equity; iii) Alternativ Kredit; iv) 

Multi-strategy og v) likvide/arbitrage fonde. Antallet af fonde vil fortsat ligge i intervallet 10-15 for at 

give den optimale spredning. Det er målet, at halvdelen af fondene vil have månedlig eller bedre 

likviditet og op mod halvdelen vil have kvartalslikviditet. 

I 2. kvartal besluttede Investeringskomitéen at udtræde fra Light Sky Macro og Kynikos Associates 

efter skuffende risikostyring og resultater, herunder specielt gennem faldet i aktiemarkedet i februar 

og marts. Den 1. juli har Secure Hedge investeret 5% i short aktivist fonden Spruce Point Research 

Partners beliggende i New York. Spruce Point forvalter i omegnen af $300 millioner og har siden 

2016 leveret et årligt afkast på over 12% uden nævneværdig samvariation til aktiemarkedet eller 

Secure Hedges eksisterende fonde, herunder Muddy Waters Capital, som ligeledes er en short 

aktivist fond. 

Vi søger fortsat efter fonde med en niche strategi, som kan levere et højt risikojusteret afkast. Secure 

Hedge sigter fortsat mod at levere et absolut afkast på 5% eller derover uden betydelig korrelation 

til aktiemarkedet. 

| BYGGEFINANSIERING 

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

aktivklassen fortsat vurderes at være attraktiv. 
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Aktiviteten i bygge- og anlægssektoren forventes at falde med omkring 13% i 2020, i forhold til 

aktiviteten i 2019. Det vurderes, at aktiviteten vil være tilbage på et højere niveau allerede i 2021.  

Aktuelt har 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.  

 

Der foregår som altid, månedsvise stadeopgørelser på byggepladserne i byggefinansierings 

sagerne. I sidste kvartal, faldt aktiviteten på både udlejnings- og investeringsmarkedet massivt på få 

uger, men steg nærmest lige så hurtigt få måneder efter. 

 

Til trods for udsving i transaktionsaktivitet, oplever vi fortsat nye projekter, som er relevante for 

eksisterende og fremtidige Byggefinansieringsfonde. Hvor det første lånetilsagn i Byggefinansiering 

III K/S forventes at blive udbetalt i starten af juli måned. 

| EJENDOMME 

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

situation i forhold til genåbning efter coronakrisen.  

Tomgangen for kontorlokaler er, på landsplan, forblevet uændret gennem 1. kvartal. Tomgangen for 

kontorlokaler er dog faldet i Hovedstaden og Region Sjælland, og omvendt steget i Region 

Midtjylland og Syddanmark.   

Detail var allerede under strukturelt pres inden coronakrisen, og det forventes at markedslejen vil 

falde og afkastkravet stige i løbet af året. 

Markedet for boligudlejningsejendomme har været forholdsvis stabilt under Coronakrisen. 

Aktivklassen har oplevet øget interesse fra bl.a. udenlandske og institutionelle investorer, som 

opfatter boligudlejningsejendomme i Danmark som en sikker havn.  

Nye færdigbyggede boligudlejningsejendomme oplever stor efterspørgsel på mindre lejligheder 

under 75 m2. Omvendt, ses større tomgang på de større boliger. 

Der er fortsat stor befolkningstilvækst i København, hvor byen siden Finanskrisen er vokset med ca. 

1.000 personer om måneden. Fra 2030 viser prognoserne dog, at København kun vil vækste med 

ca. 5.000 personer om året.  

| PRIVATE EQUITY 

Mange virksomheders omsætning er blevet påvirket af nedlukningen, og måden hvorpå folk 

efterfølgende har tilpasset sig til den nye virkelighed. Det er derfor klart, at kapitalfondene i Private 

Equity I og II også vil være påvirket af COVID-19 pandemien, dog i forskellig udstrækning. 

Fondene har i kvartalet haft fokus på at sikre, at den nødvendige kapital er til rådighed, hvis 

selskaberne skulle have brug for mere likviditet under og efter COVID-19. Her er det særligt hotel 

og restaurationsbranchen, der er hårdt ramt, men også store dele af detail- og transportsektoren 

oplever i disse tider store tab. Derfor blev der heller ikke gennemført særlig mange 

virksomhedstransaktioner i 2. kvartal, idet både købere og sælgere afventer udviklingen af den 

økonomiske nedtur samt udfaldet af pandemien. 
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Vi forventer først at se den fulde effekt af COVID-19, når fondene har rapporteret på årsresultatet 

for 2020, men efter 1. kvartal vurderer vi, at kapitalfonde overordnet set er faldet i niveauet 5-10%. 

Da Private Equity II kun er 25% investeret er den påvirket i mindre grad end Private Equity I, som er 

fuldt investeret.  

Vi forventer, at de otte fonde, som Private Equity II er investeret i, vil gå i offensiven i anden halvdel 

af 2020 og hele 2021. Fondene har en masse ”tørt krudt”, der forventes at blive rift om, da mange 

attraktive virksomheder højst sandsynligt vil efterspørge en likviditetsindsprøjtning eller nyt ejerskab 

pga. Corona.  

Vi forventer også, at Private Equity III vil være godt positioneret til at udnytte de muligheder som 

opstår i kølvandet på den nuværende situation. 

Vores strategi i Private Equity III er fortsat at investere i kapitalfonde, der historisk har leveret et 

attraktivt risikojusteret afkast, hvor virksomhederne er af høj kvalitet og hvor opkøbene er finansieret 

med en mindre gældsbyrde end gennemsnittet i markedet, da mindre gæld nedsætter investeringens 

risiko. 

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. Første tilsagn forventes i 3. kvartal med efterfølgende kapitalkald over 

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

Historisk set har det været særdeles attraktivt at investere i kapitalfonde i halen af en økonomisk 

krise, og vi forventer, at Private Equity III kan udnytte de usikre økonomiske tider til, gennem 6-8 

kapitalfonde, at investere i 75-100 virksomheder af høj kvalitet. 

 


