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| GODT NYTÅR 

Som vi allerede har informeret om, sammenlægges Secure Fondsmæglerselskab og Spektrum 

Fondsmæglerselskab pr. 1. januar 2021. Derved skabes en stærk platform på det danske marked. 

Ved sammenlægningen opnås åbenlyse synergier, og de to selskaber komplementerer hinanden på 

en lang række felter. Dette giver os bl.a. mulighed for at blive et oplagt førstevalg i forbindelse med 

uafhængig formuerådgivning.  

Vi er overbeviste om, at Secure Spektrum sammenlægningen er et perfekt match baseret på en 

række kriterier. Vi deler samme vision og kerneværdier om at levere unikke løsninger til vores kunder 

– med afsæt i uafhængig rådgivning.  

Disse synergier samt den nye ”slagkraft” er vi overbeviste om vil komme Secures kunder til gode, 

idet vi får adgang til investeringsprodukter og managere, som ellers er forbeholdt de største 

institutionelle investorer.  

Vi ser frem til at tage hul på et nyt år sammen med jer! 

| MARKEDSOPDATERING Q4 2020 

Året 2020 vil blive husket som et af de mest begivenhedsrige år på de finansielle markeder 

nogensinde. Lige som man troede, at året ikke havde mere at byde på, så kom der i årets sidste 

kvartal en fantastisk nyhed, der indkapsler menneskelighedens uovertrufne innovationskraft: En 

vaccine mod Covid-19, udviklet på rekordtid. Denne meget positive nyhed sendte chokbølger 

gennem de finansielle markeder - man skal måske hellere kalde dem ”faktorbølger”.  

Tilhængere af den såkaldte faktorinvesteringsfilosofi mener, at kilden til merperformance skal findes 

i forskellige faktorer, der i bund og grund er mønstre i historiske data for aktiemarkedet. De mest 

kendte faktorer er: Value (aktier med lave multipler), Vækst (aktier med høje organiske vækstrater) 

og Momentum (aktier der er steget meget indenfor en vis periode). I skrivende stund er der 

identificeret omkring 300 faktorer, der alle mener de kan levere et betydeligt merafkast ift. markedet. 

Hos Secure er vi ikke store tilhængere af hele faktortankegangen. Vi synes faktisk, at store dele af 

investeringsfilosofien er ren nonsens, men vi er jo også fundamentalanalytikere. Ikke desto mindre 

er det vigtigt at forstå og orientere sig om disse faktorer, da mange penge efterhånden er koblet op 

på denne bagudskuende datadrevne investeringsfilosofi. Dette faktum blev i den grad bekræftet, da 

nyheden om vaccinen blev offentliggjort.  

Vaccinenyheden var nemlig katalysatoren til en af de største faktorrotationer i nyere tid. Value aktier 

oplevede sit bedste kvartal siden 2009, mens momentum og vækst aktier faldt kraftigt. Det 

kortsigtede narrativ, der drev denne rotation, var en tro på, at vaccinen ville få økonomien på rette 

spor igen, hvilket ville genrejse mange af de hårdt ramte virksomheder indenfor b.la. 

turismeindustrien. Dette virker umiddelbart som en rationel fortælling. 

Det er bare vigtigt at huske på, at der i valuefaktoren også befinder sig mange virksomheder indenfor 

bank-og energisektoren, som i vores optik er strukturelt udfordret. Dette er en risiko, man skal være 

indforstået med, inden man investerer i valuefaktoren.  

Årets sidste kvartal blev også det sidste kvartal med Donald Trump som præsident. En nyhed 

markedet reagerede positivt på. I skrivende stund er det lykkedes demokraterne at opnå flertal i 
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senatet, og dermed begge kamre i kongressen. Bidens blå bølge er dermed komplet, hvilket betyder, 

at demokraterne har alle kort på hånden ift. at få implementeret demokratisk indenrigspolitik.   

| STRATEGI & FORVENTNINGER 

2020 endte med at blive et rigtig fornuftigt år på aktiemarkedet. Hvis du havde givet størstedelen af 

investorer en krystalkugle i starten af 2020, der fortalte dem om alle de udfordringer året ville byde 

på, så var det nok de færreste, der havde regnet med, at aktiemarkedet ville ende med et positivt 

afkast på +6,3%. Ikke desto mindre, så endte vi der.  

Året 2020 understreger endnu engang, hvor ydmyg man skal være, når man kommer med 

forudsigelser om det samlede aktiemarked. I øjeblikket bliver vi ofte mødt med spørgsmålet: ”Bliver 

2021 et godt år på aktiemarkedet”? Vores klare svar er: ”Det ved vi ikke”. Et svar, der i vores optik 

overhovedet ikke bliver brugt nok i vores branche, hvilket ikke er overraskende, da det ikke er det 

mest ”sexede” svar. Et mere marketingsvenligt svar ville nok være:  ”Det skal meget mere op eller 

meget mere ned”.  

Vi mener dog, at ”det ved vi ikke” er det rigtige svar. Vi synes, det er ren spekulation og spild af tid 

at forsøge at forudsige udviklingen på så kort sigt for et så komplekst marked som aktiemarkedet.  

Det eneste vi i Secure ydmygt tør forudsige er, at aktier over de næste 3-5 år med stor sandsynlighed 

kommer til at klare sig bedre end store dele af obligationsmarkedet. Som mange af jer allerede ved, 

så er renteniveauet over en bred kam meget lavt i en historisk kontekst. Der er et hav af faktorer, 

der er skyld i dette, som vi har adresseret i tidligere nyhedsbreve, men centralbankernes massive 

opkøb af obligationer, er nok den primære faktor. 

Investorer der forventer at få et fornuftigt afkast i obligationsmarkedet over de næste 3-5 år vil nok 

blive skuffede. Vi frygter, at talemåden ”risk free return” skal skiftes ud med ”return free risk” i denne 

periode. Vi skal dog stadig huske på, at der altid vil eksistere lommer, hvor det er muligt at høste et 

fornuftigt afkast på obligationsmarkedet.  

En af de holdninger vi ofte er blevet mødt med ift. aktiemarkedets samlede værdiansættelse er, at 

det simpelthen er blevet for dyrt. ”Har I set CAPE-ratioen? Kun en gang før i hele aktiemarkedets 

historie har den været højere (IT-boblen)!”. Det er fuldkommen korrekt. En vigtig dimension man ofte 

glemmer, når man ser på absolutte værdiansættelsesindikatorer, er det likvide alternativ til 

aktiemarkedet, nemlig det førnævnte obligationsmarked. 

En af de mest hædrede (finans)økonomer i USA, Robert Shiller, der meget heldigt både forudsagde 

IT-boblen og finanskrisen, og faktisk også er ophavsmanden til CAPE-ratioen var i november ude 

med en ret opsigtvækkende nyhed. Han postulerede, at aktiemarkedet, trods CAPE-ratioens høje 

niveau, ville levere et fornuftigt afkast på lang sigt. Nogle landes aktiemarkeder har faktisk aldrig 

været mere attraktivt prisfastsat end nu, sagde han. 

Årsagen til hans langsigtede positive holdning til aktiemarkedet skyldes, at han inkorporerede det 

lave renteniveau i CAPE-ratioen. 

En anden meget hædret mand indenfor finanssektoren, Warren Buffet, var i 2020 også ude at 

påpege, at aktier vil have en lysere fremtid end obligationer. Som altid fik han formuleret det meget 

smukt: ”Hvis du i dag køber en 30-årig amerikansk statsobligation med en rente på omkring 2%, så 
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køber du et aktiv, med en P/E multipel på 50, der med sikkerhed ikke kommer til at øge sin indtjening 

de næste 30 år”. Wow! 

Så for at opsummere vores ydmyge prædiktion, så tror vi, at aktier kommer til at klare sig bedre end 

obligationer over de næste 3-5 år, og vi mener, at vi som virksomhed er rigtig godt positioneret, fordi 

vi kan tilbyde vores kunder attraktive alternativer til obligationer. 

Vi har netop lukket for indtrædelser i Secure Byggefinansiering 3. Vi forventer, at fonden i sin fireårige 

levetid vil levere et årligt afkast på ca. 7%. Secure Byggefinansiering 3 kan risikomæssigt sidestilles 

med en sikker virksomhedsobligation, men i et afkastmæssigt perspektiv forventer vi, at denne 

”alternative” investering kommer til at generere meget mere værdi for vores investorer. 

Vi ser frem til et spændende 2021, hvor vi har nye investeringer i pipelinen, som vil være yderst 

fornuftige alternativer til ”return free risk”. 

 

| AKTIER 

De positive takter vi så i 3. kvartal fortsatte i 4. kvartal og fik fornyet næring af Pfizer/Biontech, 

Moderna og Oxford-AstraZeneca, der alle kom med positive nyheder om de Covid-19 vacciner de 

har under udvikling.  

En normalisering af verden i løbet af 2021 blev med disse positive nyheder et meget sandsynligt 

scenarie, og aktiemarkedet steg hele 9,9% i årets sidste kvartal. Specielt industrier, der direkte og 

indirekte har været udfordret på grund af Covid-19, bidrog til den positive stemning. Herunder bl.a. 

banker, rejseindustrien og autoindustrien. Omvendt klarede selskaber indenfor software, 

fødevareproduktion og sundhedsindustrien sig væsentligt dårligere end markedet som helhed.  

Til sammenligning steg Secure Globale Aktier med 6,5% i 4. kvartal. Vores andet og meget 

fokuserede aktieprodukt, Secure Market Power, steg med 5,7% i 4. kvartal. For hele 2020 er Secure 

Globale Aktier steget med 4,1%, mens Secure Market Power er steget med 14,4%. Specielt Secure 

Market Power har klaret sig væsentlig bedre end markedet, mens Secure Globale Aktier har klaret 

sig en smule dårligere. 

Secure Globale aktier  

Som nævnt ovenfor var det specielt selskaber indenfor industrier som energi, auto, finans og luftfart, 

der drev den stærke udvikling i løbet af 4. kvartal. Med vores overordnede fokus på kvalitet er vi 

generelt underrepræsenteret indenfor denne type af selskaber, da de efter vores vurdering ikke har 

de bedste forudsætninger for at skabe langsigtet værdi. Dette er den væsentligste forklaring på, at 

afkastet for Secure Globale Aktier er lavere end markedsafkastet. 

Blandt vores selskaber bidrog specielt SAP, men også Novo Nordisk, Facebook, Nestle og DSV 

negativt til afkastet. SAP faldt 19,2% efter de nedjusterede målsætningen for den langsigtede 

indtjeningsvækst. Nedjusteringen kommer ca. 1 år efter, at målsætningen blev fremsat, og den 

bærer præg af, at SAP, til trods for en generel stærk markedsposition, har visse interne udfordringer, 

der skal løses. Blandt de aktier, der bidrog positivt til afkastet kan nævnes Match Group og Pershing 

Square Holdings. Match Groups vigtigste aktiv er datingplatformen Tinder. En tilbagevenden til et 

samfund, hvor vi kan mødes ansigt til ansigt og ”date” er positivt for dem. Aktien steg 31% i løbet af 
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kvartalet. Pershing Square Holdings ejer andele i virksomheder, der også er begunstiget af en 

tilbagevenden til normale tilstande. Herunder bl.a. Hilton Hotels, Starbucks og restaurantkæden 

Chipotle. Aktien steg 23,1%. 

I løbet af kvartalet har vi købt den spanske tøjretailer, Inditex. Inditex, der nok er mest kendt for 

tøjkæden Zara, sælger deres tøj gennem mere end 7.000 butikker og via deres egne online 

platforme. Vi er begejstrede for deres såkaldte ”omni channel” forretningsmodel, hvor de servicerer 

kunden uagtet om denne handler online eller gennem deres butiksnet. Vi ser gode muligheder for, 

at de kan vækste rentabelt i mange år fremover - både online og gennem åbning af nye butikker.  

Secure Market Power   

Set i forhold til markedsudviklingen var Secure Market Power også udfordret af, at vi har fokus på at 

eje selskaber af den ypperste kaliber. Selskaber vi ønsker at eje, fordi vi vurderer, at de kan skabe 

værdi over de næste mange år. Men der vil uvægerligt være perioder, hvor vores fokuserede 

investeringsstil klarer sig dårligere end markedet. 4. kvartal var en af de perioder. Her var 

aktiemarkedets fokus i højere grad på de selskaber og sektorer, der vil nyde godt af en åbning af 

verden, og som med vaccinenyhederne ville komme længere væk fra afgrunden. Det er ikke denne 

type selskaber, vi ønsker at investere i.   

Blandt vores selskaber bidrog specielt Facebook, SP Global og Novo Nordisk negativt i kvartalet. 

Alle tre er selskaber, hvor vi, med afsæt i deres markedsposition og markedsmuligheder, er meget 

positive på det fremtidige værdipotentiale. På den positive side bidrog Heico, der producerer 

flyreservedele med et afkast på 26,5%. Ligesom Equifax, Hermes og ResMed også leverede stærke 

afkast.  

I løbet af kvartalet har vi købt to nye positioner til Secure Market Power. Begge selskaber, 

taiwanesiske TSMC og schweiziske Vat Group, betragter vi som værende markedsdominerende 

indenfor deres respektive led i den meget komplekse semiconductor værdikæde. Vi forventer, at den 

øgede digitalisering af vores økonomi vil skabe betydelig strukturel vækst for disse to virksomheder 

fremadrettet. Kombinationen af en dominerende markedsposition og en underliggende stærk 

strukturel vækst indkapsler perfekt den slags virksomheder vi ønsker at være medejere af i Secure 

Market Power.  

| OBLIGATIONER 

Virksomhedsobligationerne, som er det segment, vi primært koncentrerer os om indenfor 

obligationer, fortsatte igen i 4. kvartal de positive takter. 

Det indebar, at vores obligationsforening, Secure Globale Obligationer, steg med lige godt 2,1% i 

Q4. Vi så bl.a. stigninger i vores finansielle obligationer samt i Lufthansa, der steg med mere end 

18% i forbindelse med, at selskabet fik styrket sin kapital gennem en større aktieudvidelse og 

dermed forbedret muligheden for at stå Corona-krisen igennem.  

I takt med, at der er kommet en del nye midler til Secure Globale Obligationer, har vi løbende fået 

mulighed for at supplere porteføljen med flere interessante obligationer.  

Vi har således deltaget i nogle nye udstedelser i det forgangne kvartal, hvor vi bl.a. har købt 

obligationer i det spanske selskab Fertiberia, der er en af verdens største producenter af 

kunstgødning. Obligationen løber i 5 år, med en rente på 6%. 
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En anden af vores nye investeringer er foretaget i Wind Enterprise, der ejes af danske Ziton. 

Selskabet foretager offshore servicering af vindturbiner (vindmøller) i Nordsøen, og har netop 

indgået en lukrativ serviceaftale med Siemens Gamesa med en løbetid på lige godt 4 år. Selskabet 

har i den anledning optaget et obligationslån med en løbetid på 3,5 år og en rente på 7%. Pengene 

skal bruges til at finansiere købet af en serviceplatform.  

Med ovennævnte, samt flere andre nye tilføjelser til porteføljen, arbejder vi på at kunne højne den 

løbende rente i foreningen uden at forringe sikkerheden i investeringerne.    

| HEDGE-FONDE 

Secure Hedge leverede et afkast på 2,2% i 4. kvartal og et tilfredsstillende 7,1% i 2020. Den 

amerikanske dollar (35% vægt) faldt med 4,7% og bidrog derved med -1,7% til kvartalets afkast. De 

største bidragsydere til afkastet i 4. kvartal var Muddy Waters (18% vægt), med et afkast på 10,2%, 

King Street (11% vægt), med et afkast på 9,6% og Millennium (15% vægt), med et afkast på 8,8%. 

De to største negative bidragsydere var, udover den amerikanske dollar, Kohinoor (3% vægt), der 

faldt med -5,3%, og Bronte Capital (9% vægt), som faldt med -3,2%. 

I foråret 2020 besluttede vi efter lange drøftelser i investeringskomitéen at fokusere 

investeringsstrategien på fem overordnede strategier, som vi efterfølgende har arbejdet på at 

implementere. Fondene i porteføljen kan opdeles på følgende vis: 

Short aktivisme: Muddy Waters (18%) og Spruce Point (5%) 
Long/Short Equity: Bronte Capital (9%) 
Alternativ kredit: King Street (11%), Lodbrok Capital (7%) og Deer Park (5%) 
Multi-strategi: Millennium (15%) 
Opportunistic: Asgard (5%), Formue Nord (5%) og Kohinoor (3%) 

I samme omgang valgte investeringskomitéen at udtræde helt fra genforsikringsfonden forvaltet af 

Securis, da genforsikring ikke længere bliver en del af investeringsstrategien. Genforsikring har 

mildest talt været en skuffende aktivklasse over de seneste 4-5 år. Sektoren har lidt store tab pga. 

ødelæggelser fra orkaner og skovbrande i specielt USA. Derudover har centralbankernes 

nulrentepolitik skabt stor efterspørgsel efter alternative risikopræmier, såsom genforsikring, og det 

har resulteret i skuffende lave stigninger i forsikringspræmierne, på trods af de store tab sektoren 

led i 2017-2019. 

De godt 9% i genforsikring vil blive allokeret til eksisterende eller nye fonde i løbet af 2021. 

I 4. kvartal investerede Secure Hedge i to nye fonde. Primo oktober allokerede investeringskomitéen 

5% til Asgard fonden forvaltet af danske Moma Advisors. Moma er specialister i realkreditmarkedet 

i Danmark og Sverige og har siden 2004 leveret et årligt afkast på 13%. Fonden passer godt ind i 

Secure Hedge, da den har lav korrelation til både aktiemarkedet og til fondens eksisterende 

porteføljefonde. 

Den 1. december investerede Secure Hedge 5% i Deer Park Road fra Colorado, USA. Deer Park er 

specialister i struktureret kredit, herunder specielt amerikanske realkreditobligationer. 

Investeringsdirektøren har 40 års investeringserfaring i struktureret kredit, bl.a. gennem mange år 

hos Millennium i New York, og har siden starten på fonden i 2008 leveret et årligt afkast på godt 

20%. 
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Udover investeringerne i 4. kvartal foretog Secure Hedge investeringer i Spruce Point, som er en 

short aktivist fond fra New York og Formue Nord Fokus, som er en nordjysk event-driven fond. 

Fondene blev finansieret af udtrædelser fra Light Sky Macro og Kohinoor, efter at sidst nævnte var 

steget over 100% i perioden februar til april, hvor aktiemarkedet faldt hårdt. 

| BYGGEFINANSIERING 

Byggefinansiering III K/S havde endelig closing i slutningen af Q4 2020, med et samlet investor 

kapitaltilsagn på DKK 721 mio.  

Vi har fortsat høj aktivitet og efterspørgsel efter finansieringsløsninger til byggeprojekter, og der er 

på nuværende tidspunkt udbetalt 2 byggelån i Byggefinansiering III K/S. Det forventes at endnu et 

byggefinansieringslån vil blive udbetalt inden udgangen af 1. kvartal 2021. Derudover arbejdes der 

fortsat med en pipeline af interessante projekter. 

Der foretages, som altid, månedsvise stadeopgørelser på byggepladserne i alle byggefinansierings 

fondene, og vi har p.t ikke kunne konstatere udfordringer på byggepladserne som følge af Corona 

pandemien.  

Generelt forventer ejendomsinvestorer et fortsat lavt rentemiljø i 2021. Dog forventer nogle 

investorer, at det kan blive vanskeligere at opnå traditionel finansiering. 

| EJENDOMME 

Ejendomsmarkedet var i 2. halvår af 2020 langt stærkere, end hvad der var forventet i foråret. Der 

er set prisstigninger på både logistik/industriejendomme, boligudlejningsejendomme og centralt 

beliggende kontorejendomme. Kontorejendomme beliggende længere fra regionale midtpunkter har 

prismæssigt udviklet sig svagere. Endelig har detailejendomme og hoteller, som begge er sektorer, 

der er hårdt ramt af Corona-restriktioner, haft en hård tid med pres på handelsværdierne. Vi har dog 

ikke set en væsentlig transaktionsvolumen indenfor disse segmenter endnu.  

I 2021 forventes der fortsat høj efterspørgsel efter nyere boligudlejningsejendomme samt 

prisstigninger på blandt andet velbeliggende kontorer og logistik/industriejendomme. Det såkaldte 

”Blackstone-indgreb” har gjort det mindre attraktivt at investere i de såkaldte §5.2 boligejendomme 

med omkostningsbestemt leje. 

Ikke desto mindre, forventer cirka halvdelen af danske ejendomsinvestorer at investere mere i 2021 

end de gjorde sidste år. 

Blandt større virksomheder er der et stigende fokus på certifikater om bæredygtighed på ejendomme 

– særligt på kontorejendomme. 

| PRIVATE EQUITY 

I 4. kvartal gav Private Equity III sit andet investeringstilsagn til kapitalfonden Equip Capital I. Equip 

Capital I er en nordisk kapitalfond fokuseret på buyouts i Norge og Sverige, som med samlet NOK1,9 

mia.  lukkede for investeringstilsagn i december. 

Fonden blev etableret i 2019 og havde foretaget seks investeringer inden for detail/forbrug og 

teknologi inden Covid-19 pandemien ramte for alvor. Pandemien satte midlertidige stop for både 

nyinvesteringer og kapitalrejsningen, som først blev genoptaget efter sommerferien. 
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Vi mødtes med den ledende partner tilbage i foråret 2019 og har fulgt udviklingen i fondens 

investeringer siden da. Investeringsteamet har en baggrund fra Herkules Capital, som i en årrække 

har været en af Norges ledende kapitalfonde og vi har fra start været trygge ved teamets 

investeringserfaring samt operationelle tilgang til arbejdet med porteføljevirksomhederne. 

I 3. kvartal var Equip Capital opskrevet til en ”Total Værdi ift. Indbetalt Kapital” (TVPI) på godt 1,2x 

svarende til et nettoafkast på godt 20%. 

Equip Capital I er godt 45% investeret ved udgangen af 2020 og kaldte i forbindelse med den sidste 

kapitaltegning 43% af Private Equity IIIs investeringstilsagn. Det første kapitalkald valgte vi at møde 

vha. en mellemfinansiering, for at undgå at kalde penge fra vores investorer, lige op til jul. 

På trods af pandemien har Equip Capital Is portefølje klaret sig flot igennem krisen, og vi har stor 

tiltro til, at fonden kan levere rigtig pæne resultater i dens levetid. 

 


