
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 Der var tre politiske begivenheder, som dominerede de finansielle markeders udvikling i seneste kvartal: Trumps eskalerende 

handelskrig mod resten af verden, det italienske parlamentsvalg og den amerikanske central banks beslutning om at stramme 

pengepolitikken.   

 

 Den amerikanske centralbanks beslutning om at hæve renten i juni, og varsle om yderligere to rentestigninger i 2018 fik 

rentespændet mellem de korte-og lange amerikanske statsobligationer til at snævre yderligere ind, så rentekurven næsten blev 

helt flad. Dette er en smule bekymrende, eftersom en flad eller inverteret rentekurve historisk har været en af bedste indikatorer 

for recession i amerikansk økonomi.  

 

 Verdensindekset, MSCI World, leverede et rigtig godt afkast på +7,3% (i DKK) i 2. kvartal 2018, mens det danske C25 CAP 

indeks for andet kvartal i træk gav et skuffende afkast, da indekset i 2. kvartal faldt med -1,6%. 

 

 Secure Hedge A/S leverede i 2. kvartal et afkast på +1,5%. Den store bidragsyder til dette positive resultat var kortaktivisten 

Muddy Warters, der i seneste kvartal genererede et afkast på +9%.  
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  Q2 2018 ÅTD 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Danske aktier (OMX C25 CAP) -1,6% -4,2% 12,8% -2,0% 28,2% 17,0% 31,7% 22,0% 

                 

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

                 

Lange realkreditobligationer 0,7% 0,9% 7,3% 7,8% -2,3% 14,0% 3,0% 7,0% 

                 

Statsobligationer (5 års løbetid) 0,9% 0,8% 0,1% 2,4% 0,4% 4,3% -1,8% 3,4% 

 

MARKEDSUDVIKLINGEN STRATEGI OG FORVENTNINGER 

I det seneste kvartal var der tre altoverskyggende politiske 
begivenheder, som dominerede de finansielle markeders 

udvikling: Trumps eskalerende handelskrig mod resten af 

verden, det italienske parlamentsvalg og den amerikanske 
centralbanks stramning af pengepolitikken.  

I slutningen af sidste kvartal implementerede Trump toldafgifter 

på forskellige varer, og i indeværende kvartal kom de forventede 

gengældelsesaktioner fra USA’s handelspartnere. Trumps 
modsvar var nye toldafgifter på andre varer, og dermed var vi i 

andet kvartal af 2018 vidne til selve indbegrebet af en 

eskalerende handelskrig. Trumps motivation for den hårde linje, 

der har kendetegnet hans strategi fra begyndelsen, er, at få 

indrømmelser fra handelspartnerne frem mod midtvejsvalget i 
november, og dermed kan vi potentielt se frem til en yderligere 
eskalering af handelskrigen i næste kvartal.  

I Italien var vi vidne til en overraskende valgsejr til de to 
euroskeptiske partier; Femstjernebevægelsen og Lega. Deres 

ufinansierede valgløfter førte umiddelbart efter valget til en stor 

udvidelse af rentespændet mellem italienske og tyske 

statsobligation, der dog senere snævrede ind. Den nye 

regeringsdannelse har dog skabt en vis usikkerhed omkring den 
italienske økonomis fremtid, da de to vinderpartiers økonomiske 

program på ingen måde er kompatibelt med den økonomiske 
politik, som EU mener er bedst for Italien.  

I amerikansk økonomi faldt arbejdsløsheden til et historisk lavt 

niveau, og inflationen steg. Dette fik den amerikanske 

centralbank, FED, til at hæve renten i juni, og varsle yderligere 

to rentestigninger i 2018. Stramningen af pengepolitikken fik 

straks implikationer for de amerikanske statsobligationer med 
kort løbetid, hvor renten steg, mens renten på amerikanske 

statsobligationer med længere løbetid stagnerede. Denne 

udvikling fik flere økonomer til at fremhæve den næsten helt 

flade rentekurve. Rentekurven, der er forskellen mellem renterne 

på kort-og langsigtede statsobligationer, har siden anden 
verdenskrig været en af de mest retvisende indikatorer for en 

fremtidig recession. Når rentekurven er blevet helt flad eller har 

inverteret, da er den amerikanske økonomi efterfølgende altid 

blevet ramt af en recession, og den nylige udvikling kunne tyde 

på, at vi muligvis snart kan blive vidne til en sådan invertering af 
rentekurven.   

 

På linje med de fleste andre investorer forventer vi at se flere 

renteforhøjelser i USA i år og næste år. Det er åbenlyst, at det 

nuværende opsving i USA skal anvendes til at få bragt det historisk 

lave renteniveau tættere på et normalt niveau. Rentestigningen skal 

derfor i vores optik ikke så meget tolkes som et forsøg på at undgå 

en overophedning af økonomien som sådan. Det skal mere forstås 

som, at hvis centralbanken, FED, ikke normalisere renterne nu, så får 

de måske ikke chancen igen. 

Flere prominente investorer, bl.a. obligationsinvestoren, Bill Gross 

hos Janus Capital, er nervøse for om FED hæver renten for meget og 

for hurtigt. Bill Gross ser stor risiko for, at amerikansk økonomi går i 

recession, hvis fed hæver renten yderligere mere end to gange (med 

0,25% pr. gang). Det er således lidt at en balancegang FED er i gang 

med. Men får man ikke normaliseret renterne, vil det lede til 

galoperende asset inflation, hvilket der allerede er indikationer på. 

Samtidig vil man ikke kunne agere tilstrækkeligt pengepolitisk (ved 

at stimulere gennem rentesænkninger) i forbindelse med fremtidige 

økonomiske kriser. I Europa er vi (som oftest før) en postgang bagud 

i forhold til USA. Her skal vi først have afviklet de store 

opkøbsprogrammer, hvorfor man tidligst må forvente rentestigninger 

i slutningen af 2019. 

Den store transition, vi står overfor på rentesiden, vil efter vores 

vurdering uundgåeligt få indvirkning på de finansielle markeder. Ved 

rentestigninger øges investorernes krav til afkastet på aktiver. Stiger 

renterne fra et meget lavt niveau, slår dette matematisk set hårdere 

igennem end ved tilsvarende stigninger fra et højere niveau. Derfor 

tror vi, at der er en risiko for, at markedet generelt undervurderer 

effekten af rentestigningerne i denne omgang. Også fordi vi har 

vænnet os til, at renterne er lave og bliver stadigt lavere. For den 

aktive investor er den bedste strategi i dette scenario at være 

forsigtig, så diversificeret som muligt og at undgå eksponering til lang 

varighed, dvs. obligationer med lav kupon og lang løbetid. Det kan 

også være en god strategi at søge væk fra gængse investeringer, eks. 

mod aktier, der ikke appellerer til typiske investorer (eksempelvis 

small cap aktier eller value aktier). Og så mener vi selvfølgelig stadig, 

at det er fornuftigt med en god portion alternative aktiver i 

porteføljen. 
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AKTIER 
 
Verdensindekset, MSCI World, leverede et rigtig godt afkast på 

+7,3% (i DKK) i 2. kvartal 2018, mens det danske C25 CAP 

indeks for andet kvartal i træk gav et skuffende afkast, da 

indekset i 2. kvartal faldt med -1,6%. ÅTD er det danske indeks 

faldet med -4,2%. Secures globale aktieportefølje leverede i 2. 

kvartal et afkast på +1,2%, og underperformede dermed MSCI 

World.  

Der var en del af aktierne i porteføljen, der oplevede modvind i 

seneste kvartal. Værst stod det til for Happy Helper, der siden 

børsnoteringen i maj er faldet med -37%. Det var på ingen 

måde den start, vi havde håbet på for rengøringsplatformen. I 

vores optik er den hårde medfart ikke berettiget, eftersom der 

ikke er kommet nogle selskabsspecifikke nyheder, der kan 

retfærdiggøre et tab af den kaliber, snarere tværtimod vokser 

virksomheden med raketfart. Hos Secure er vi langsigtede 

investorer, og vores syn på virksomheden har på ingen måde 

ændret sig, og vi tror fortsat på en succes.  

En af porteføljens bedst performende aktier sidste år, det Syd- 

 

 

 

afrikanske forsikringsselskab Discovery, leverede i andet kvartal et 

skuffende afkast på -21%. Markedet er bekymret for, om Discovery 

har kanaliseret for mange ressourcer over i projekter, der ikke er 

indenfor deres kerneforretningsområde. Et af disse projekter er 

Discoverys forsøg på at implementere deres adfærdsøkonomiske 

”shared value model” på bankmarkedet. Analytikerne mener, at der 

kommer til at gå længere tid, inden projektet bliver profitabelt, end 

Discovery selv har meldt ud.  

Der var dog også lyspunkter i porteføljen. Efter en periode med 

kontinuerlige skuffelser, der bl.a. bød på to dividendereduktioner og 

en ekskludering fra Dow Jones indekset, lykkedes det endelig 

General Electric at levere et positivt afkast på +7% i det seneste 

kvartal. Det var GE’s omfattende opbrudsplan, som markedet 

krediterede med et fornuftigt afkast.  

Pershing Square, PSH, var en af porteføljens højdespringere, da den 

i kvartalet leverede et afkast på +27%. Deres meget omdiskuterede 

investering i Chipotle, hvor PSH var primus motor for et skifte i den 

øverste ledelse, ser ud til at have båret frugt. Chipotle leverede et 

afkast på 34% i andet kvartal.  

 

 

 

 

 

 

Q2 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"

Happy Helper Teknologi Danmark DKK "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

Usikkerhed omkring den politiske situation i Italien og 
deres holdning til EU var i 2. kvartal toneangivende for de 

europæiske renter, hvor der i maj var nervøsitet for et evt. 
italiensk exit fra EU.  

I takt med at det ikke gik så galt som ventet, er der igen 

faldet ro over obligationsmarkederne og renterne, men en 

yderligere eskalering af handelskrigen mellem USA på den 

ene side, samt bl.a. Kina og EU på den modsatte side, har 

også indvirkning på markederne og særligt 

virksomhedsobligationer, der svækkes lidt i takt med, at 

også aktierne svækkes.  

Fra centralbankernes side lyder de sædvanlige toner fra 

USA (FED), der igen hævede renten med 0,25%, medens 

OBLIGATIONER 
 

ECB kom med en konkret udmelding omkring aftrapningen af de 

igangværende støtteopkøb af obligationer. Disse støtteopkøb 

reduceres i løbet af efteråret for herefter at stoppe helt ved årets 

udgang. I samme omgang melder ECB at de korte renter vil forblive 

uændrede frem til sommeren 2019. 

I vor modelportefølje er Veolia Environment blevet indfriet i 2. 

kvartal og udgår dermed af porteføljen. I stedet indtræder en DLR 

obligation med variabel rente og udløb i 2022. Renten er p.t. på 

0,45% og skal ses som alternativ til en kontant placering med 

negativ rente. I kvartalet så vi en normalisering af kursen (og 

dermed renten) på vor Norwegian obligation. Dette skyldtes en del 

historier i pressen om muligheden for at andre flyselskaber ville 

byde på Norwegian. Blandt køberne er Lufthansa og IAG (British 

Airways m.m.) nævnt.  
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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 3,7% n.a.

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

2,77% Südzucker variabel Industri Tyskland EUR 2016 n.a. n.a.

5,875% Danske Bank Finans Danmark EUR 2022 3,2% n.a.

6,25 % Nykredit Finans Danmark EUR 2020 2,5% n.a.

4 % Nykredit CoCo Finans Danmark EUR 2021 1,5% n.a.

0,45% DLR variabel Finans Danmark DKK 2022 n.a. n.a.

6,25% Ørsted Energi Danmark EUR 2023 2,6% n.a.

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

3,875% Volkswagen Industri Tyskland EUR 2018 0,2% n.a.

2,4 % Topdanmark variabel Forsikring Danmark DKK 2021 n.a. n.a.

4,47 % Danske Bank variabel Finans Danmark DKK 2021 n.a. n.a.

7,25 % Norwegian Luftfart Norge EUR 2019 - 7,1%

5,163 % Raiffeisen Bank Finans Østrig EUR 2019 0,8% n.a.

5,125% Lufthansa Luftfart Tyskland EUR 2021 1,9% n.a.

61,5%

46,6%

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

A
k
k
u
m

u
le

re
t 
a
fk

a
s
t

Secure Hedge

Indeks

¹

2

 
ANBEFALEDE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER 
 

 

Secure Hedge A/S leverede i 2. kvartal et afkast på +1,5%. 

USD steg +6,4% og bidrog derved positivt til afkastet i fonden 

og ligeledes positivt til, at aktiemarkedet i danske kroner steg 

med +7,3%. Aktiemarkedet ligger dog stadig 6,4% under 

toppen fra den 26. januar 2018. En sådan udvikling over 5 

måneder kan vurderes som et svaghedstegn. 

Vores aktivist fond, Muddy Waters, fremstår som den 

altoverskyggende bedste fond i 2. kvartal med et afkast på 

+9%. Tillagt afkastet på +2% i 1. kvartal er Muddy Waters nu 

oppe med knap +11% i år. Siden vi investerede den 1. februar 

2017, er fonden steget med +28%, vel at mærke uden 

korrelation til aktiemarkedet. Positionen vægter nu 10% efter 

vi tilførte USD 600.000, den 1. maj. 

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

specialiserer sig i erhvervsobligationer i Europa, der undergår 

stress. Fonden har leveret 5% i 2. kvartal, som er særdeles 

tilfredsstillende og den 1. juli hævede vi positionen til 7%.  

 

 

Vi har stor tiltro til, at Lodbrok kan fortsætte med at producere 

positive afkast på både de lange og de korte positioner. 

Light Sky Macro fortsatte de positive takter fra 1. kvartal og leverede 

et afkast på 4%. Jo mere volatilitet, der er på de internationale 

rentemarkeder, jo bedre er det for fonden. 

Vores Long/Short Equity fond Bronte Capital leverede +2% i 2. 

kvartal og har siden vi investerede, for 9 måneder siden, leveret et 

samlet afkast på +14%. Dette er særdeles tilfredsstillende. 

Millennium og King Street leverede afkast på hhv. +0,7% og +0,8% 

i 2. kvartal. 

Det er ikke overraskende, at Kohinoor og Kynikos er betydeligt nede 

i 2. kvartal, da disse fungerer som en forsikring mod en stor 

aktienedtur. Men at QIM ligeledes har haft det så svært er dog 

utilfredsstillende. Vi tror stadigvæk, at alle tre fonde vil levere solide 

afkast fremover, specielt når økonomien går den næste recession i 

møde. I øjeblikket peger pilene mod et udfordrende 2019. 

 

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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