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| MARKEDSOPDATERING Q3 2020 

En interessant observation tre kvartaler inde i et af de mest volatile aktiemarkeder i mange år, er 

den afkastforskel, vi har været vidne til kontinenterne imellem.  

Kina og Asien har klaret sig rigtig godt. Det asiatiske aktieindeks steg med +6,1% i Q3, og er oppe 

+0,8% for hele året. Afkastet reflekterer mange asiatiske landes hårde indgriben i starten af 

epidemien, hvilket viste sig at være et vitalt skridt for at inddæmme virussen.  

Den europæiske indgriben var ikke så resolut som den kinesiske, og mange europæiske lande er 

blevet meget hårdt ramt af virussen, hvilket også kan ses på det europæiske aktiemarkeds 

performance. Det europæiske indeks er nede med -13,1% ÅTD, og var helt flad i Q3. I UK, der er et 

af de hårdest ramte lande i Europa, faldt aktieindekset med -4,4% i Q3, og er nede med hele -26,9% 

ÅTD.  

I USA, der også har været hårdt plaget af virussen, holdes aktiemarkedet op af de store globale 

teknologivirksomheder, der nyder godt af den digitale acceleration, som Coronavirussen har 

medført. Det amerikanske S&P500 indeks steg med +4,4% i Q3, og er oppe med +0,8% ÅTD.  

Hvis man ser på et ligevægtet S&P500 indeks, så er billedet helt anderledes. I et ligevægtet indeks 

har alle virksomheder samme vægt, så både Apple (markedsværdi $2000 mia.) og Ralph Lauren 

(markedsværdi $5 mia.) har samme indflydelse på indeksets udvikling. Det ligevægtede S&P500 

indeks er faldet med -9,1% ÅTD, hvilket cementerer, at det er de store tech virksomheder, der holder 

indekset oppe.  

I løbet af Q3 blev der faktisk dannet et nyt narrativ for globale teknologivirksomheder. De begyndte 

nemlig at blive betragtet som ”safe haven” aktiver. Så når markedsaktørerne havde meget lidt tiltro 

til den økonomiske udvikling og Coronavirussens inddæmning, så steg teknologivirksomhedernes 

aktiekurs og vice versa.  

I Q3 var der også nyt fra den amerikanske centralbank. I august hævede FED nemlig sit 

inflationsmål. Kogt helt ind til kernen, så sagde Powell, at der er for meget gæld i USA og i resten af 

verden, hvilket hæmmer væksten. Der er to måder, hvorpå dette kan løses; (1) enten gennem en 

massiv konkursbølge eller (2) ved at bruge inflationen til at udhule gælden. Med det nye inflationsmål 

valgte Powell mulighed nr. 2. 

| STRATEGI & FORVENTNINGER 

Der hersker ingen tvivl om, at det er teknologivirksomhederne, der har været den primære drivkraft 

bag de stigende aktiemarkeder siden bunden i marts måned. Hos Secure er vi meget påpasselige 

med at benytte definitionen ”teknologivirksomheder”, da vi i bund og grund mener, at teknologi på 

den ene eller anden måde gennemsyrer de fleste virksomheders forretningsmodeller i dag.  

De virksomheder, der virkelig har haft vind i sejlene efter Corona, og som har haft størst indflydelse 

på aktiemarkedets voldsomme genrejsning, er de ”teknologivirksomheder”, der befinder sig i 

centrum af den digitale transformation.  

Til at beskrive de voldsomme begivenheder, der udfoldede sig på de finansielle markeder under 

Corona, skrev vi, at der ”er uger, hvor årtier sker”. Denne talemåde viste sig på ingen måde at 
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begrænse sig til de finansielle markeder. Corona var nemlig med til at accelerere den digitale 

transformation mere, end vi tror, de fleste havde regnet med.  

En af de statistikker, der har haft størst indflydelse på os, og som indkapsler accelerationen af den 

digitale transformation bedst, er udviklingen indenfor onlinehandel.  

Fra 2008 til 2019 steg e-handel penetrationen i Storbritannien fra ca. 5% til 18%. Under Corona er 

e-handel penetrationen steget til 30%. Dette betyder, at vi rent faktisk har oplevet et årtis udvikling 

indenfor e-handel på ganske få uger. Denne voldsomme udvikling gør sig gældende i de fleste af de 

vestlige økonomier. 

Mange markedskommentatorer har været skeptiske overfor den hurtige genrejsning af 

aktiemarkedet, taget de voldsomme realøkonomiske udfordringer Coronakrisen har ført med sig i 

betragtning. 

Denne skepsis deler vi til dels, men mange af de virksomheder, der betragtes som værende 

spydspidsen af den digitale transformation, er ikke ”normale” virksomheder. Dette kan b.la. ses ud 

fra, hvor få ansatte de, trods deres enorme markedsværdi, har. De fylder meget i det finansielle 

landskab, omkring 40% af S&P500, men har kun 2% af den amerikanske arbejdsstyrke ansat.  

Det er vigtigt at være opmærksom på dette faktum, for det cementerer en afgørende pointe, som 

den digitale acceleration har ført med sig. Nemlig at det fremover bliver sværere at sætte lighedstegn 

mellem realøkonomien og aktiemarkedet.  

| 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 gerne 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 resten af dette nyhedsbrev gennemgår vi de 

største aktivklasser, som vores kunder er 

investeret i.  

 

| AKTIER 

De positive takter vi så i Q2 fortsatte i Q3. Med en stigning på 3,6% i perioden var stigningstakten i 

verdensindekset dog væsentlig mere behersket. Det samlede fald i årets første 9 måneder er nu 

begrænset til -3,25%.  
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Til sammenligning steg Secure Globale Aktier med 5,8% i Q3. Vores andet og meget fokuserede 

aktieprodukt, Secure Market Power, steg med 4,1% i Q3. År til dato er Secure Globale Aktier faldet 

med 2,4%, mens Secure Market Power er steget med 8,2%. Begge vores aktieprodukter har således 

klaret sig bedre end det generelle aktiemarked år til dato: Secure Globale aktier har klaret sig 0,9% 

bedre, mens Secure Market Powers afkast er 11,4% bedre end markedet.   

Secure Globale aktier  

Secure Globale aktier klarede sig 2,2% bedre end markedet i Q3.  

En bred vifte af virksomheder indenfor forskellige brancher har bidraget til det positive afkast. Vi kan 

bl.a. fremhæve vores to logistikvirksomheder, Expeditors og DSV. Begge leverede stærke resultater, 

og de beviste dermed endnu en gang, at de med deres fleksible forretningsmodeller kan tilpasse sig 

til selv de vanskeligste markedsmiljøer og fortsat skabe stabile frie pengestrømme. Adidas bidrog 

ligeledes positivt. I en periode, hvor tilgangen til deres traditionelle salgskanal, sportsbutikker, har 

været vanskelig, har Adidas formået at opveje denne tilbagegang med en betydelig stigning i online 

handel. Adidas har over de senere år investeret betydelige ressourcer i opbygning af infrastruktur 

og distribution til at håndtere øget online handel. Disse investeringer bærer nu frugt, og vi forventer 

denne udvikling vil fortsætte i de kommende år.  Efter en svag udvikling i årets første 6 måneder 

bidrog Berkshire Hathaway, med en stigning på 14,3%, også positivt til porteføljens afkast i Q3.  

Secure Market Power   

Secure Market Power klarede sig 0,5% bedre end markedet i Q3.  

Med en stigning på 34% var vores tyske producent af kombi-ovne, Rational, den klart bedste aktie i 

3. kvartal. Kortsigtet er Rational fortsat udfordret, idet det må formodes, at køb af ny kombi-ovn ikke 

er første prioritet blandt deres kunder (restauratører, cateringvirksomheder mv.). Vi er dog 

overbeviste om, at virksomhedens langsigtede potentiale er intakt, og at de er en endnu stærkere 

nr. 1 i dag end før krisen. Den engelske boligportal, Rightmove, bidrog ligeledes positivt. Som med 

Rational tyder meget på, at også Rightmove kommer styrket ud af krisen. Målt på såkaldte ”eyeballs” 

havde Rightmove en markedsandel på 88% i første halvår. Med ”eyeballs” menes, hvor mange 

boligsøgende i Storbritannien, der anvender Rightmoves boligportal til at søge efter bolig.  

Omvendt bidrog vores position i søvnapnøselskabet, ResMed, med et fald på 14% negativt. I vores 

optik befinder ResMed sig i et vakuum. De har været begunstiget af en voldsom stigning i salg af 

ventilatorer, der anvendes til Covid-19 patienter. Et salg der må forventes at falde den kommende 

tid. Covid-19 har også medført et betydeligt fald i antallet af lægebesøg. Dette medfører, at færre 

bliver diagnosticeret med søvnapnø, og dermed vil stigningstakten i nye patienter, der anvender 

ResMeds søvnapnøprodukter, formentlig være begrænset i en periode. Vi vurderer fortsat, at det 

langsigtede potentiale er intakt.   

I løbet af kvartalet har vi købt den amerikanske kopiproducent af flyreservedele, Heico, til porteføljen. 

På den anden side af Corona-krisen ser vi et massivt behov for besparelser blandt flyselskaber 

verden over. Med priser der er op til 50% lavere end originalproduktet, forventer vi, at Heico kan 

erobre betydelige markedsandele. Udover producenten af det originale produkt, så er Heico ofte den 

eneste producent med et godkendt produkt. Med meget lange og omstændelige 

godkendelsesprocesser, samt behovet for Intellectual Property, forventer vi meget begrænset 
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konkurrence fremover, og dermed kan Heico nyde godt af den markedsposition, de har opbygget 

igennem de sidste 30 år.  

| OBLIGATIONER 

Obligationsmarkederne fortsatte genopretningen i Q3.  

Centralbankerne har globalt set givet fuld gas de seneste kvartaler, hvilket har medført yderligere 

rentenedsættelser, forøgelse af opkøbsprogrammer, forbedret adgang til likviditet og nedsættelse af 

kapitalkrav til bankerne, hvilket har været med til at skabe mere ro på obligationsmarkedet. 

At der er kommet mere ro på obligationerne, ses bl.a. ved, at centralbankernes opkøb effektivt har 

nedbragt kreditspændene. Andelen af ’High Yield’ obligationer (virksomheder med en mindre robust 

balance), der handler under kurs 80, er således nedbragt til ca. 6% i forhold til en andel på ca. 43% 

i marts måned, da uroen var størst. 

Vi forventer, at støtteopkøbene fra centralbankerne fortsætter resten af året og formentlig også et 

stykke ind i 2021. Man skal dog huske på, at ECB/FED ikke ønsker at redde selskaber, der ikke har 

en holdbar forretningsmodel, og derfor kigger vi stadig efter virksomheder af høj kvalitet.   

Vi er i det forgangne kvartal startet med at omlægge vores enkeltobligationer, til vores 

investeringsforening, Secure Globale Obligationer. Årsagen til dette er, at vi kan tilbyde en bedre 

spredning i porteføljen, idet virksomhedsobligationer ofte udstedes med et minimumsbeløb på EUR 

100.000, og derved kræver en vis kapitalandel. 

Vi vil derved få nemmere ved at deltage, når selskaberne foretager udstedelser af nye obligationer. 

Fordelen ved dette er bl.a., at vi kan få obligationerne til en billigere pris før de kommer på markedet.   

| HEDGE-FONDE 

Secure Hedge leverede et afkast på -1,7% i 3. kvartal. Den amerikanske dollar (43% vægt) faldt med 

-4,3% og bidrog derved med -1,8% til kvartalstabet. De to andre faktorer, som trak kvartalets afkast 

i minus var Muddy Waters Capital (18% vægt), som faldt med 4,2% og Kohinoor (4% vægt), som 

faldt med 6,7%. 

Muddy Waters var i juli måned i markedet med en short aktivist kampagne, som overraskende ikke 

lykkedes, da den pågældende kinesiske aktie efterfølgende blev manipuleret op. 

3. kvartals vindere blev Lodbrok Capital, som leverede et afkast på 5,5%, King Street, som leverede 

et afkast på 4,4% og Millennium, som leverede et afkast på 3,8%. Lodbrok Capital og King Street 

drog begge fordel af en fortsat normalisering i kreditspændene. 

År til dato er Secure Hedge steget med 4,8%, og da målet fortsat er at levere et årligt afkast på 5% 

eller derover, er vi tilfredse med det. 

I 3. kvartal besluttede Investeringskomitéen i Secure Hedge at sænke andelene i Millennium til 13% 

og King Street til 7% fordelt over to kvartaler. Dette vil give plads til nye fonde, hvoraf vi den 1. 

september investerede i Formue Nord Fokus, som er en dansk fond, der specialiserer sig i 

finansieringsløsninger til mindre børsnoterede virksomheder. Formue Nord Fokus har siden start 

leveret et pænt tocifret årligt afkast, og vi har stor tiltro til, at fonden kan fortsætte den flotte udvikling. 
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Vi har en pipeline af spændende hedgefonde som vi løbende evaluerer, og vi ser frem til at 

annoncere nye investeringer inden længe. 

| BYGGEFINANSIERING 

Der er ikke væsentlig nyt på markedet for byggefinansiering. Det vurderes fortsat at være attraktivt 

at finansiere velbeliggende boligejendomme. Boligsegmentets andel af den samlede 

transaktionsvolumen har i en årrække udgjort omkring 40%, og danske investorer forventer klart, at 

dette segment vil klare sig bedst i resten af 2020.  

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

Byggefinansieringsfonden. Der er på nuværende tidspunkt udbetalt 2 byggelån i Byggefinansiering 

III K/S og der arbejdes fortsat med en pipeline af interessante projekter. 

Der foretages som altid, månedsvise stadeopgørelser på byggepladserne i byggefinansierings 

fondene.  

| EJENDOMME 

Året startede flot på det danske marked for investeringsejendomme, hvor transaktionsvolumenen 

var omkring 50% højere i Q1 2020 i forhold til Q1 2019. Dette kvartal var præget af større 

logistikhandler, hvorimod bolig og kontor udgjorde størstedelen af handlerne i Q2 2020. 

 

På nuværende tidspunkt forventes den samlede transaktionsvolumen at falde 13-15% for 2020, 

sammenlignet med året før. 

 

For tiden er det generelle billede i markedet, at langt de fleste store investorer jagter de samme typer 

ejendomme; Boligejendomme beliggende i København, Aarhus og større vækstbyer. Det samme er 

gældende for logistik samt visse typer erhverv med den rette beliggenhed. 

 

De største handler i 2020 er foretaget af udenlandske investorer, der siden 2015 har udgjort 

minimum 40% af den samlede transaktionsvolumen. 

 

Det forventes, at større udenlandske investorer vil konkurrere om de mest attraktive core-

ejendomme i Københavns kontorsegment. Her forventes der lejestigninger over de næste 5 år, mens 

der uden for København ikke forventes lejestigninger indenfor segmentet. 

 

Boligejendomme er fortsat en attraktiv og sikker aktivklasse. Dog kan huslejeniveauerne være svære 

at opretholde i områder med mange nye projekter.  

  

| PRIVATE EQUITY 

Ligesom aktiemarkedet blev Private Equity hårdt ramt af pandemien, hvilket manifesterede sig i 

rapporteringen for Q2. Ikke desto mindre kan det på tværs af fondene observeres, at aktivklassen 

har genoprejst sig i Q3. Det forventes, at aktivklassen er tæt på pre Covid-19 niveau i dag.  
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I Q3 foretog Private Equity III sit første investeringstilsagn til Bain Capital XIII. Bain Capital XIII er en 

global buyout fond, som vi forventer bliver i omegnen af 9 mia. dollars. Fonden vil hovedsageligt 

investere i Nordamerika og i mindre grad i Europa og Asien i starten af Q1 2021. 

 

Bain Capital, som er etableret i 1983, er en af de mest velansete kapitalfonde i verden og en af 

pionererne inden for buyout investeringer. Investeringsteamet er kendetegnet ved, at seniorerne har 

arbejdet sammen hos Bain Capital i gennemsnitligt over 17 år og derudover er investeringsteamet 

bistået af en stor porteføljegruppe, som består af operationelle partnere med mange års erfaring fra 

industrien. 

 

Vi har stor tiltro til, at Bain Capital kan fortsætte med at levere attraktive afkast til sine investorer og 

denne investering cementerer dermed det gode forhold som Secure og Alternative Equity Partners 

har opbygget over årene til Bain Capital gennem investeringer i Bain Capital Europe IV og V. 


