
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 Verdensindekset, MSCI World, leverede i 1. kvartal 2018 et afkast på -3,6% (i DKK), hvilket var indeksets dårligste 

kvartalsmæssige performance i to år. Det danske C20Cap indeks fik, sammen med resten af de globale aktiemarkeder, en 

skuffende start på 2018, da det leverede et afkast på -2,5% i 1. kvartal.  

 

 Kvartalet blev en diametral modsætning til det rolige aktie år, vi var vidne til i 2017, da kvartalet bød på en del volatilitet som 

følge af uberettigede inflationsbekymringer og en potentiel handelskrig mellem verdens to største økonomier.  

 

 Oraklet fra Omaha, Warren Buffet, publicerede sit længe ventede årsbrev i kvartalet, hvori han udtrykte en klar skepsis til 

aktiemarkedets nuværende værdiansættelsesniveau.  

 

 Secure Hedge A/S leverede i 1. kvartal et afkast på -0,9%. Havde det ikke været for et fald i dollaren på -3,2%, så havde 

fonden været oppe +0,1%, hvilket ville have været et tilfredsstillende resultat, eftersom aktiemarkedet faldt med 3,6% i 

kvartalet. 
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Q1 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Danske aktier (OMX C20 CAP) -2,5% 12,1% -1,9% 29,0% 17,6% 32,0% 22,3%

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

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

Statsobligationer (5 års løbetid) -0,1% 0,1% 2,4% 0,4% 4,3% -1,8% 3,4%

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

Aktiemarkedet startede året i forrygende stil. Faktisk var det den 

bedste start på aktiemarkedet siden 1987. Optimismen, der 

prægede aktiemarkederne i starten af kvartalet, blev dog hurtigt 

afløst af usikkerhed, der bundede i frygt for stigende inflation, 

hvilket fik volatiliteten på de globale aktiemarkeder til at stige 

eksplosivt. Dette satte gang i en ”minikorrektion” i starten af 

februar. I kvartalets sidste måned var det Trumps toldafgifter, 

der gav aktiemarkedet en mavepuster, idet investorerne straks 

indregnede en potentiel eskalerende handelskrig mellem verdens 

to største økonomier, USA og Kina.  

I denne markedsudviklingskommentar vil fokus dog være 
andetsteds, eftersom et kærkomment årsbrev, der bekræfter 
vores skeptiske syn på aktiemarkedernes nuværende 

værdiansættelsesniveau, blev publiceret. Oraklet fra Omaha, 
og en af Secures kontinuerlige inspirationskilder, Warren 
Buffett, udgav sidst i februar måned sit længe ventede årsbrev 

til sine investorer. I dette årsbrev udtrykte Buffett sin skepsis 
til aktiemarkedets nuværende værdiansættelsesniveau, da 
han klart tilkendegav, at han fandt det praktisk talt umuligt at 

finde virksomheder, der var værd at investere i, i hele 2017. 

I hans optik var prisen på udmærkede, men langt fra 
fantastiske, virksomheder på et all time high niveau, og ingen 
af dem var i nærheden af at leve op til Buffetts krav om en 

fornuftig pris. Dette var den primære årsag til, at Berkshire 
Hathaway ikke foretog nogle betydelige akkvisitioner i hele 
sidste år.  

Buffett er mildest talt rystet over det akkvisitionsvanvid, han 
mener har præget de finansielle markeder de sidste to år, og 

fortsat gør det i starten af 2018. Buffett vurderer, ligesom vi 
har gjort det ved flere lejligheder, at det er den lette adgang 
til billig gæld, der er årsagen til dette opkøbsvanvid. Han 

opfordrer til mådeholdenhed og påpeger, at desto mindre 
forsigtig andre er mht. deres investeringsbeslutninger, jo 
mere forsigtig og grundig skal man selv være med sine egne! 

Hans holdninger kommer ikke bag på os, men de kommer med 
en betydelig tyngde, som gør, at selv de mest optimistiske 
investorer børe lytte efter.  

 

For første gang i mere end to år udviste de finansielle markeder 

nervøsitet for, at de seneste mange års bullmarked er ved at nå sin 

afslutning. Aktie- og obligationsinvestorer har de sidste 9 år haft en 

forrygende rejse i, hvad der svarer til den næst længste aktieoptur 

nogensinde. Alene dette perspektiv bør få nogen til at mene, at det 

ikke kan fortsætte meget længere. Vi har sunget denne sang i noget 

tid nu, og vi har – erkendt – været for tidligt ude med at formane 

forsigtighed. 

”Det du kigger efter, er det du for øje på”, er et citat, vi ofte minder 

hinanden om i Secure. Dels fordi, det er et glimrende citat fra vores 

interne coach i snart ti år, Arne Nielsson, men også fordi, det kan 

være en af de gængse årsager til, at man som investor føler sig 

bekræftet i sine antagelser; rigtige som forkerte. Helt banalt sker det 

typisk ved at stigende aktiemarkeder bekræfter tesen om, at der er 

flere gevinster i vente - og omvendt. Med det seneste kvartals uro og 

negative afkast er det oplagt, at vi ser dette som den første lille 

sprække, der vil føre til, at de finansielle markeder falder fra 

hinanden. 

Vi forsøger at lade være med at tænke sådan. Belært af erfaring er 

årsagssammenhængen sjældent så simpel i aktie- og 

obligationsmarkederne. Ikke desto mindre ser vi uroen som et tegn 

på, at investorerne er på vej ud af den tornerosesøvn, vi længe har 

følt, de var i. Udvikling kan føre til flere scenarier. Det kan 

eksempelvis føre til én stor kortvarig korrektion eller en 

længerevarende, sidelæns bevægelse med stor volatilitet. Faktum er 

at vi ved det ikke, og vi går heller ikke så meget op i at gætte på disse 

scenarier. I stedet er vi optaget af, om vores kunders porteføljer er 

fornuftige og robuste nok til at kunne modstå en periode med større 

udsving og lavere gevinst ved at tage en risiko. Vi mener, at stort set 

alle vores kunder ligger fornuftigt i den henseende, men skulle vi pege 

på noget, vil vi anbefale at øge eller fastholde en stor position i 

hedgefonde. I Secure Hedge ligger en lang række markedsneutrale 

fonde, som Millennium, Light Sky, Bronte Capital og QIM, men vi har 

også fonde, som Kohinoor, Muddy Waters og Kynikos, der er 

positioneret til gevinst i et decideret faldende marked. 
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AKTIER 
 Verdensindekset, MSCI World, leverede i 1. kvartal 2018 et 

afkast på -3,6% (i DKK), hvilket var indeksets dårligste 

kvartalsmæssige performance i to år. Det danske C20Cap 

indeks fik, sammen med resten af de globale aktiemarkeder, en 

skuffende start på 2018, da det leverede et afkast på -2,5% i 

samme periode. 

Udviklingen på de globale aktiemarkeder i kvartalet blev en 

diametral modsætning til aktieåret i 2017, der var kendetegnet 

ved rolige markeder med solide afkast. Aktiemarkedet fik dog 

en fantastisk start på 2018 med afkast på de ledende indeks, 

som tangerede historiske rekorder. Stemningsskiftet kom 

imidlertid, da en arbejdsmarkedsrapport viste øget acceleration 

i den amerikanske lønvækst. Rapporten skabte tvivl om, 

hvorvidt den amerikanske centralbank nu var nødsaget til at 

hæve rente yderligere, og om væksten i den amerikanske 

økonomi var resistent nok til at modstå flere rentehævninger 

end dem, der allerede var annonceret. Tvivlen igangsatte en 

række dage med store tab, der medførte, at de gode afkast, 

som blev skabt i kvartalets start, forsvandt. Det skulle senere 

vise sig, at lønaccelerationen i den arbejdsmarkedsrapport var 

overvurderet, og den blev reduceret betydeligt i den næste 

rapport, der udkom i slutningen af februar.  

 

 

 

Netop som det så ud som om, at god ro og orden igen havde 

indfundet sig på de globale aktiemarkeder, kom der et rystende 

tweet fra præsident Trump. Han ville indføre en told på importeret 

stål og aluminium. Det viste sig, at tolden primært var rettet mod 

Kina, og tanken om den potentiel handelskrig mellem de to lande 

sendte chokbølger gennem de globale aktiemarkeder. De første 

reelle ”skud”, der blev vekslet mellem de to parter i handelskrigen 

var dog af marginal betydning set ift. deres totale samhandel. Men 

allerede nu, ser det ud til, at mere omfattende toldsatser er på 

trapperne, og frygten for en helhjertet handelskrig mellem USA og 

Kina er så småt ved at blive inddiskonteret i aktiemarkederne.  

Secures aktieportefølje leverede i 1. kvartal 2018 et afkast på -3,1%, 

og outperformede dermed MSCI World med ca. 0,5%. De bedst 

performende aktier i kvartalet var Match Group (+38%), 

GlaxoSmithKline (+9%) og Nissan Motor (+4%). Match Group 

imponerede investorerne med dets seneste regnskab, der viste en 

højere end forventet vækst i antallet af brugere på selskabets mest 

populære datingplatform, Tinder, samt et øget antal brugere, der var 

villige til at betale ekstra for at benytte ”Guld” versionen af Tinder. 

De dårligst performende aktier i porteføljen i det forgange kvartal var 

General Electric (-24%), Pershing Square (-14%) og Reckitt 

Benckiser (-12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 2018

Aktier Branche Børs Valuta Strategi

Novo Nordisk B Medicinal Danmark DKK Kerneposition

Reckitt Benckiser Forbrug Storbritannien GBP Kerneposition

Gilead Sciences Medicinal USA USD Kerneposition

Nestle Forbrug Schweiz CHF Kerneposition

Berkshire Hathaway B Finans USA USD Kerneposition

Alphabet C Tele/IT USA USD Kerneposition

Swiss Re Finans Schweiz CHF "High dividend yield"

Engie Energi Frankrig EUR "High dividend yield"

GlaxoSmithKline Medicinal USA USD "High dividend yield"

Nissan Forbrug Japan EUR "High dividend yield"

Ford Motor Transport USA USD "High dividend yield"

National Grid Energi USA USD "High dividend yield"

General Electric Konglomerat USA USD "High dividend yield"

Danske Bank Finans Danmark DKK "Stock pick"

Colgate-Palmolive Forbrug USA USD "Stock pick"

Discovery Finans Sydafrika ZAR "Stock pick"

SAP Teknologi Tyskland EUR "Stock pick"

Indivior Medicinal Storbritannien GBP "Spin-off"

Match Group Kommunikation USA USD "Spin-off"

Ericsson Tele/IT Sverige SEK "Activism"

Pershing Square Holdings Finans Holland USD "Activism"

Aktiefonde

Skagen Kon-Tiki Mange Danmark DKK Kerneposition

For første gang i lang tid begyndte renterne at røre på sig 

i 1. kvartal, da investorerne begyndte at indse, at 

rentestigninger faktisk kan være noget, der kan komme på 

tale. I USA forhøjede FED endnu en gang renten med 

0,25%, og det forventes, at dette vil komme til at ske 

yderligere et par gange i 2018. 

Der er der stadig ikke noget konkret nyt på rentefronten i 

Europa, hvor ECB fortsat holder hånden under markedet 

uden de store ændringer. At markedsdeltagerne dog 

allerede er begyndt at indregne kommende 

rentestigninger, ses bl.a. i vore anbefalede obligationer, 

hvor kurserne er faldet en smule og renten tilsvarende er 

steget i forhold til sidste kvartal. 

OBLIGATIONER 
 

Vores fokus er stadig rettet mod kortløbende obligationer for at 

skærme os mod rentestigninger, men at dette ikke altid er nok, når 

det gælder virksomhedsobligationer, har vi fået et bevis på i form 

af vor position i Norwegian, der udløber i 2019. Obligationen skulle 

med den korte restløbetid være forholdsvis immun overfor 

renteudsving, men en udtalelse fra CEO for konkurrenten Ryanair 

såede tvivl om Norwegians fortsatte eksistens, og fik obligationen 

til at falde kraftigt i en periode. Norwegian har efterfølgende 

polstret sig gennem en aktieemission, hvilket har rettet noget op 

på obligationen, men ikke helt til samme niveau som tidligere. Vi 

følger situationen nøje, men vurderer at Norwegian har de 

ressourcer, der skal til for at gennemføre deres fortsatte 

ekspansion.   
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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 3,2% n.a. 

2,75% RWE Energi Tyskland EUR 2020 1,3% 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 2,1% n.a. 

4 % Nykredit CoCo Finans Danmark EUR 2021 1,1% n.a. 

4,375 % Danica Pension Finans Danmark EUR 2025 2,0% n.a. 

6,25% Dong Energy Energi Danmark EUR 2023 1,9% n.a. 

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

4,45% Veolia Environment Forsyning Frankrig EUR 2018 -0,4% n.a. 

3,875% Volkswagen  Industri Tyskland EUR 2018 0,1% n.a. 

2,48 % Topdanmark variabel Forsikring Danmark DKK 2021 n.a. n.a. 

4,52 % Danske Bank variabel Finans Danmark DKK 2021 n.a. n.a. 

7,25 % Norwegian  Luftfart Norge EUR 2019 - 6,7% 

5,163 % Raiffeisen Bank Finans Østrig EUR 2019 0,4% n.a. 

5,125% Lufthansa Luftfart Tyskland EUR 2021 1,5% n.a. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ANBEFALEDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER 
 

 

Secure Hedge A/S leverede i 1. kvartal et afkast på -0,9%. 

Havde det ikke været for et fald i USD på -3,2%, havde fonden 

været oppe +0,1%, hvilket ville have været tilfredsstillende 

taget i betragtning, at aktiemarkedet faldt -3,6%. 

Bronte Capital var den absolut bedst performende fond i 1. 

kvartal med et afkast på +9,1%. Fonden leverede et afkast i 4. 

kvartal på +3,0%, som samlet tager afkastet op på +12,1%, 

siden vi investerede for seks måneder siden. 

Millennium, der er vores største position, har igen fundet takten, 

da fonden leverede et afkast på +3,9% i kvartalet, vel og mærke 

markedsneutralt. Ved indgangen til 2. kvartal vægter Millennium 

17%, hvilket, vi mener, er passende for fonden. 

Muddy Waters leverede igen et solidt afkast på +1,8% i kvartalet 

efter at have leveret +7,6% i 4. kvartal 2017. Den 1. marts 

valgte vi at hæve vægten til 9,0%. 

Light Sky Macro har lukreret på de stigende renter og leverede  

 

 

et afkast på +1,6% i 1. kvartal. Securis og King Street leverede ligeledes 

positive afkast i kvartalet.  

Vi investerede, den 1. marts, EUR 3 mill. i Lodbrok Capital, som 

specialiserer sig i Long/Short Credit i europæiske højrente obligationer. 

I begyndelsen af februar faldt aktiemarkedet med -10% på få dage, 

hvilket bl.a. resulterede i et drastisk fald for QIM på -25% og en stor 

stigning på +18% i Kohinoor, da volatiliteten steg til det højeste niveau, 

der nogensinde er blevet registeret på en enkelt handelsdag. QIM kom 

dog lidt igen og afsluttede kvartalet med -20%, mens Kohinoor gav det 

meste af stigningen igen, da volatiliteten faldt tilbage til et betydeligt 

lavere niveau. 

Det relativt lille skvulp i aktiemarkedet resulterede i tab på milliarder af 

dollars i flere børsnoterede volatilitetsfonde, som efterfølgende blev 

lukket ned. Vi mener, at dette potentielt signalerer, at aktiemarkedet er 

langt fra så robust, som de fleste investorer tror, og at investorer bør 

være særdeles varsomme i det 9. år af et historisk langt opsving. 

 

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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