
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 Verdensindekset, MSCI World, gav i 4. kvartal 2017 et afkast på +3,6% (i DKK) og 7,3% for hele året. Det danske C20Cap indeks 

leverede et afkast på -2,7% i 4. kvartal. Det skuffende resultat for årets sidste kvartal ændrer dog ikke på, at danske aktier har haft 

et godt år, da indekset steg med +12,1% for året som helhed. Secures aktieportefølje leverede i 4. kvartal 2017 et afkast på +5,6% 

og slog dermed sit benchmark betydeligt. For hele 2017 leverede porteføljen et afkast på +12,5%. 

 

 I USA blev renten som forventet hævet endnu engang, hvilket var 3. gang i 2017, mens der stadig ikke er nogle udmeldinger 

fra ECB om en ændring/forhøjelse af renten indenfor den nærmeste fremtid. 

 

 Secure Hedge A/S leverede i 4. kvartal et afkast på -1,1% og for hele 2017 et afkast på -2,1%. Dette er utilfredsstillende, men 

kvartals- og årsresultat skal ses i lyset af, at porteføljen har en betydelig eksponering mod USD denominerede fonde, der har 

været påvirket af faldet i USD på hele 12,2% i 2017. Faldet i USD forklarer stort set hele det negative afkast.  
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Q4 2017 ÅTD 2016 2015 2014 2013 2012

Danske aktier (OMX C20 CAP) -2,7% 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 2,2% 7,3% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0% 7,0%

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

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

2017 var et godt år for de finansielle markeder, hvor samtlige 

aktivklasser leverede fine resultater. Obligationsmarkederne 
lukrerede i 2017 fortsat på centralbankernes massive 

støtteopkøb, og selvom den amerikanske centralbank er i gang 
med en gradvis tilbagerulning af deres støtteopkøbsprogram, 
fortsatte de øvrige centralbanker ufortrødent deres 

støtteopkøbsprogrammer. På nuværende tidspunkt estimeres 
det, at op mod 80% af al køb af kreditobligationer foretages af 

centralbanker verden over, hvilket sætter sine tydelige spor i 
renteniveauerne for denne aktivklasse.  

Samtlige globale aktieindeks leverede flotte afkast i 2017 og 

langt de fleste indeks befinder sig nu på all-time highs. Udover 
det meget lave renteniveau er aktieopturen funderet i et synkront 
økonomisk opsving for verdens største økonomier, heriblandt 

også den japanske, der igennem de sidste mange årtier har haft 
utrolig svært ved, at skabe økonomisk vækst. Dette koblet med 

en historisk lav volatilitet har således været primus motor for det 
fantastiske aktieår, vi har været vidne til i 2017. 

Aktieopturen i det forgangne år var ligeledes med til at cementere 
det næstlængste bullmarked i verdenshistorien, og med Trumps 

nyligt vedtagne skattereform, kan det nuværende bull marked 
måske gå hen og blive det længste i verdenshistorien. Det 

rationelle opfølgningsspørgsmål på det år, vi har været igennem 
på de finansielle markeder, og det bullmarked, vi er vidne til i 
øjeblikket er: Hvor lang tid kan det blive ved?  

Den legendariske investor John Tempelton har udtalt, at 
bullmarkeder fødes på pessimisme, vokser på skepsis, modnes 
på optimisme, og dør af eufori. Meget tyder på, at vi har passeret 

de to første stadier. Spørgsmålet er, om vi stadig er i den 
optimistiske fase, eller om vi befinder os i den rene eufori. 

De historisk høje værdiansættelser af aktier og obligationer 

sammenholdt med den fuldkomne vanvittige stigning som Bitcoin 
og kryptovalutaer har oplevet i 2017, taler for, at vi befinder i 
den sidste fase af John Tempeltons bullmarkedsdoktrin. Om end 

vi skulle være i euforifasen, er der historisk evidens for, at denne 
fase sagtens kan fortsætte i årevis, og kontinuerligt bidrage til, 

at korrektionen, der uundgåeligt kommer, forværres.  

 

 

Ved indgangen til 2018, ser det nye år ud til at kunne blive en 

gentagelse af året, der netop er afsluttet. Aktiemarkederne har fået 

en god start med fine stigninger og volatiliteten i markedet ligger 

fortsat på et historisk lavt niveau. Det er ikke usandsynligt, at 2018 

også vil blive et godt år for investorer i aktier og obligationer. Mere 

nøjagtigt, så viser statistikken, at sandsynligheden for at positivt 

aktieafkast er omkring 67% for hvert enkelt år. 

Denne sandsynlighed er et såkaldt uafhængigt udfald, dvs. et positivt 

afkast har en sandsynlighed på 67%, uanset om det foregående år 

var positivt eller negativt. Denne krølle er værd at bemærke sig, fordi 

man som investor ofte har en tendens til at føle sig mere komfortabel 

med muligheden for gevinst, hvis den korte historik også har givet et 

positivt afkast. Men statistisk set er der på den korte bane altså ingen 

sammenhæng mellem afkastet i år og sidste år. Med andre ord er 

risikoen for tab på aktier i 2018 altså 33%. 

På længere sigt gælder derimod et fænomen kaldet ”reversion to 

mean”, der kort beskrevet betyder, at overnormale afkast på sigt vil 

trende mod normalniveauet. På aktiemarkedet har det historisk 

gennemsnitlige afkast ligget på 6-7% årligt, mens markedet i det 

nuværende opsving har genereret omkring det dobbelte. Nogenlunde 

det samme mønster tegner sig for obligationer. Det er en naturliglov, 

at dette afkastniveau ikke kan opretholdes i uendelighed, og 

historiske erfaringer viser, at ”reversion to mean” sjældent sker ved, 

at afkastet normaliseres, men snarere ved, at det for en periode 

bevæger sig væsentligt under et normaliseret afkast. 

Med disse betragtninger in mente imødeser vi 2018 med visheden 

om, at der er størst sandsynlighed for et positivt aktieafkast, men at 

udsigten til at fortsætte de flotte afkast er markant forringet. For det 

nye år ser vi renteudviklingen som den mest afgørende faktor for 

markedsudviklingen. Renterne er begyndt at tikke op i USA, og en 

fortsættelse af denne udvikling kan risikere at sætte negative 

tankerækker i gang hos investorerne. Med det nuværende ekstremt 

lave renteniveau er der opbygget enorme latente kursfald, som 

investorerne efter vores mening ikke i tilstrækkelig grad har forholdt 

sig til. Vi træder ind i 2018 med realisme og forsigtighed. 

 

I den nærmeste fremtid vil renteudviklingen efter vores vurdering 
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AKTIER 
 Verdensindekset, MSCI World, leverede i 4. kvartal et afkast på 

+3,6% (i DKK), og indeksets afkast for hele 2017 endte på 

+7,5% (i DKK). Det danske C20Cap indeks gav et afkast på       

-2,8% i årets sidste kvartal. Det skuffende resultat for 4. kvartal 

ændrer ikke ved, at danske aktier har haft et glimrende år, da 

indekset steg med +12,1% i hele 2017.   

Aktiemarkedet blev i 4. kvartal 2017 domineret af to 

begivenheder, der forventes at have modsatrettede effekter på 

dets udvikling: Den amerikanske centralbanks løft af renten, og 

Trumps skattereform. Stærke økonomiske nøgletal fra 

amerikansk økonomi medførte, at den amerikanske 

centralbank, som ventet, hævede renten, og fortsatte med at 

mindske deres støtteopkøbsprogram. Denne begivenhed 

forventes umiddelbart at lægge en dæmper på 

aktiemarkedsstigningerne i 2018, eftersom mange 

virksomheder igennem flere år har udnyttet det lave 

renteniveau, og øget deres finansielle gearing. En marginalt 

højere rente vil således betyde øget låneomkostninger for 

virksomhederne, og dermed mindske deres lønsomhed. 

 

 

 

På den anden side vil Trumps skattereform medføre markante 

skattelettelser for samtlige amerikanske virksomheder, hvilket vil 

bidrage til højere profitabilitet, og dermed potentielt stigende 

aktiemarkeder. Hvilken af de to effekter, der kommer til at dominere, 

må tiden vise.  

Secures aktieportefølje leverede i 4. kvartal 2017 et afkast på 

+5,6%, og slog dermed sit benchmark markant. I hele 2017 var 

billedet det samme, idet Secures aktieportefølje outperformede sit 

benchmark med hele 5 procentpoint. Der var mange lyspunkter i 

porteføljen, men de to højdespringere var det sydafrikanske 

forsikringsselskab, Discovery (+60%), og den amerikanske online 

dating virksomhed, Match Group (+61%), der bl.a. ejer Tinder. Som 

vanen tro har vi ved årets afslutning igangsat rebalanceringen af 

vores High Dividend Yield (HDY) strategi, hvor Vivendi (+27%), og 

Vodafone (+22%) vil blive udskiftet med National Grid, General 

Electric og Nissan. Ericsson (+0,1%), der tidligere var en del af HDY 

strategien reallorkeres til aktivismestrategien, fordi aktivistfonden, 

Cevian, har købt en stor aktiepost og sat sig tungt i bestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 2017

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

*Nye aktier i "High dividend yield"-strategien

4. kvartal bød ikke på nogle opsigtsvækkende ændringer 

på obligationsmarkedet. Obligationsrenten i Europa er 

stadig ekstremt lav og kurserne modsvarende høje, båret 

af fortsat støtteopkøb fra den europæiske centralbank 

(ECB). 

I USA blev renten som forventet hævet endnu engang, 

hvilket var 3. gang i 2017, medens der stadig ikke er nogle 

udmeldinger fra ECB om en ændring/forhøjelse af renten i 

nær fremtid. 

Forventningerne til de danske og europæiske renter i den 

kommende tid, er derfor forholdsvis beskedne, da der vil 

være tale om marginale ændringer.  

OBLIGATIONER 
 

Renteniveauet forventes at være svagt stigende som følge af øget 

økonomisk vækst, men fokus vil primært være rettet imod ECB’s 

vurdering af opkøbsprogrammet og udmelding om en evt. 

nedtrapning af dette. 

Sandsynligheden er overvejende for at den næste ændring i renten 

vil være i opadgående retning og med tanke på dette, vil vi fortsat 

placere hovedparten af vore obligationskøb i papirer med variabel 

rente og løbende rentetilpasning, således at renteafkastet følger 

med op, såfremt der skulle blive indikeret renteforhøjelser.  

Som følge af dette har vor liste med de foretrukne obligationer i 

vort univers, ikke undergået nogle forandringer i det netop 

overståede kvartal og er således uændret.        
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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 4. kvartal et afkast på -1,1% og 

for 2017 et afkast på -2,1%. Dette er utilfredsstillende. 

Muddy Waters leverede i 4. kvartal et afkast på +7,6% og 

levede dermed igen op til forventningerne. Siden vi 

investerede, den 1. februar 2017, har fonden givet et total 

afkast på +14,6%. QIM leverede et afkast på +4,9% i 

kvartalet og har leveret +7,8%, siden vi investerede i 

sommeren 2017. Bronte Capital er ligeledes kommet godt fra 

start og leverede i kvartalet et afkast på +2,8%. 

Millennium og King Street leverede +0,9% i kvartalet og 

afsluttede derved begge året med afkast på godt +5,5%. I 

december foretog vi en rebalancering af porteføljen, som vil 

tage fondenes vægte ned til hhv. 15% og 14%. 

Securis gjorde i 4. kvartal ikke meget væsen af sig oven på 

orkanerne, som ramte hårdt i 3. kvartal, og ender af den 

grund året nede -12,0%. Dog er forsikringspræmierne gået 

op betydeligt, så forventningen til afkastet i 2018 er tocifret. 

 

 

Farringdon leverede i 2017 et skuffende afkast på -13,7%. Vi valgte 

at udtræde fra fonden med effekt ultimo februar i år, da Andreas 

Tholstrup, porteføljemanager på fonden, opsagde sit engagement. 

Light Sky og Kohinoor, som begge handler optioner på tværs af 

aktivklasser, havde et svært 4. kvartal, hvor de leverede afkast på 

hhv. -9,8% og -9,0%. De vægter tilsammen 11% og skal ses som en 

forsikring mod fald i aktiemarkedet. Kynikos har samme funktion og 

faldt -7,0% i kvartalet, men vægter kun 1,4%. 

USD faldt -1,5% i 4. kvartal og -12,2% i 2017. Faldet bidrog med      

-2% på fonden og kan derved forklare det negative afkast for året. 

Secure Hedge har et historisk lavt beta estimeret til 0,1. Beta er den 

systematiske samvariation med aktiemarkedet. Dette betyder, at 

falder markedet eksempelvis 25%, vil Secure Hedge forventeligt 

falde 2,5%. Når markedet skyder højere som i 2017, betyder det dog 

også, at Secure Hedge ikke nødvendigvis går op, da fonden er tæt 

på markedsneutral. Målet er dog at tjene penge, hvad enten 

markedet går op eller ned. Det mener, vi at fonden er positioneret til 

i 2018. 

 

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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