
 

  
   Side 1 af 10  
      

  

Secure Market Power – Halvårsbrev 2020  
Kære medinvestorer og potentielle nye investorer  

I dette halvårsbrev vil vi starte med kort at forklare, hvorfor prognoser på aktiemarkeds-

niveau ikke er en del af vores investeringstilgang. Dernæst vil fokusere på udviklingen 

indenfor brands, der er dette halvårsbrevs tema. Til sidst vil vi runde af med en portefølje 

opdatering. God læselyst.  

Forecasting på aktiemarkedsniveau er en meget svær - ja næsten umulig 

øvelse.  

2020 bør være, men vil formentligt ikke blive, året, hvor prognoser for det kommende års 

udvikling på de finansielle markeder bliver endeligt begravet.  

• Hvem kunne have forudsagt Corona?  

• Eller lad os antage, at du havde været i stand til at forudsige Corona. Hvad havde så 

været dine forventninger til aktieafkastet i 2020? 

• Hvis du på forhånd vidste, at arbejdsløsheden i Europa og USA ville stige til 

henholdsvis 8% og 10%. Hvad havde så været dine forventninger til aktieafkastet i 

årets første 6 måneder? 

Et fald på 30%, 40% eller et fald på 50%? Som bekendt endte det globale 

aktiemarkedsindeks med at falde 6,6% i årets første 6 måneder. 

Dette eksemplificerer med al tydelighed, hvor vanskeligt det er at forecaste udviklingen på 

aktiemarkedet og i økonomien generelt. Vi er ofte også vidne til, at de, som begiver sig ud i 

denne disciplin, fejler. Derfor er prognoser for aktiemarkedet som bekendt ikke en del af 

vores investeringstilgang. 

I stedet forsøger vi igennem grundig analyse at udvælge selskaber, der med deres stærke 

markedsposition og forretningsmodel kan skabe værdi for os over en lang årrække og 

ligeledes håndtere de bump på vejen, der altid kommer (og som kom i 2020). Det vi i vores 

Secure Market Power investeringsfilosofi kalder: 

”Selskaber med unikke og holdbare konkurrencemæssige fordele, der befinder sig i 

dominerende positioner på konkurrencefattige og sekulærvækstende markeder!”  
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Paradigmeskiftet indenfor consumer brands 

For lidt over et år siden sagde en af de mest succesrige forretningsmænd i nyere tid, Jorge 

Paulo Lemann, at han følte sig som en ”dinosaur”. 

Jorge Lemann er stifteren af 3G Capital, der har struktureret nogle af de mest succesfulde 

opkøb indenfor consumer brands (oversat til dansk forbrugerbrands). Han var bl.a. primus 

motor bag den enorme konsolidering af bryggerier, der skabte verdens største bryggeri, AB 

InBev. 

Men hvorfor er det, at Jorge Lemann føler sig som en dinosaur? Som han selv siger, så har 

han været vant til en verden, der bestod af store forbrugerbrands, der ikke ændrede sig 

specielt meget. I denne verden kunne man fokusere på at være efficient, og så skulle man 

nok klare sig fornuftigt. Igennem de sidste 10 år har denne virkelighed, som Jorge Lemann 

og hans partnere har trivedes i, ændret sig signifikant. 

Årsagerne til og konsekvenserne af dette paradigmeskift indenfor forbrugerbrands vil vi 

forsøge at adressere i dette halvårsbrev til vores investorer i Secure Market Power. 

Inden vi tager fat, vil vi pointere, at begrebet brands spænder meget vidt. For at gøre det lidt 

mere håndgribeligt, arbejder vi selv med et framework, hvor vi inddeler brands i tre 

kategorier: 

• Identitetsbrands. Her hører brands som f.eks. Ferrari, Rolex og Hermes hjemme. 

Selvom der er mange underliggende dimensioner af identitetsbrands, så er formålet 

med disse brands at sende et bestemt signal til ens omgivelser. F.eks. om hvor 

succesfuld man er. 

• Standardiseringsbrands. Her er der tale om et produkt eller service, der er blevet 

industristandarden. En virksomhed i vores portefølje, der besidder et 

standardiseringsbrand, er S&P Global. De har opbygget et så stærkt brand indenfor 

deres industri, at de er blevet de facto industristandarden indenfor indeksering (tænk 

på S&P500 indekset) og rating af virksomhedsgæld (duopol med Moody’s).  

• Forbrugerbrands. Coca-Cola, Gillette, Heinz ketchup, Philadelphia Cream Cheese, 

Duracell batterier og Pampers bleer hører bl.a. til i denne kategori. Virksomhederne 

der har skabt og vedligeholdt ovenstående forbrugerbrands har været nogle af de 

mest succesfulde virksomheder i verden, og som aktiekategori, så har 
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forbrugerbrands leveret det bedste afkast til deres aktionærer igennem de sidste 70 

år. 

Vi mener stadig der er enorm værdi at hente i de to første kategorier af brands. Men som 

Jorge Lemann selv påpeger, så er der sket store ændringer indenfor forbrugerbrands. For 

at forstå disse ændringer bliver vi først nødt til at forstå, hvad forbrugerbrands egentlig hjalp 

forbrugeren med og hvilke dynamikker, der igennem mange årtier underbyggede de største 

forbrugerbrands konkurrencemæssige fordel. 

Forbrugerbrands oprindelse 

Tilbage i 1950’erne var der nogle meget dygtige markedsføringsfolk (tænk på serien Mad 

Men), der indså, at forbrugerne havde brug for ”hjælp”. Forbrugerne blev overdynget med 

muligheder i de nye store supermarkeder, og havde svært ved at afveje produkternes 

kvalitet ift. prisen. 

Med udrulningen af tv i samtlige dagligstuer, og med hjælp fra markedsføringsguruerne, fik 

nogle produktvirksomheder en unik mulighed for at blive forbrugernes fortrukne. 

Reklamerne medførte nemlig, at forbrugerne kunne knytte et bånd til det pågældende 

produkt, hvilket betød, at selvom produktets kvalitet var på niveau, eller måske endda 

ringere end alternativerne, så ville forbrugerne alligevel betale et premium for produktet som 

følge af den forbindelse, der var blevet skabt gennem reklamerne. 

Sagt med andre ord så lykkedes det nogle produktvirksomheder at skabe et brand, hvis 

vigtigste funktion var at minimere forbrugernes søgeomkostninger i de uendelige rækker af 

muligheder i supermarkederne, og det var forbrugeren villig til at betale lidt ekstra for. Dette 

blev begyndelsen på forbrugerbrandsæraen.  

De virksomheder, der havde succes med deres forbrugerbrands, nød godt af en 

selvforstærkende cyklus. Desto flere marketingkroner de brugte på at reklamere for deres 

forbrugerbrands på tv, desto større var efterspørgslen, hvilket førte til bedre placering i 

supermarkedet, der betød større omsætning, der blev geninvesteret i mere markedsføring, 

der igen skabte større efterspørgsel osv. Denne cyklus cementerede og udbyggede de mest 

succesfulde forbrugerbrands dominerende markedspositioner, fordi den udgjorde en 

konkurrencemæssig fordel, der kontinuerligt hævede adgangsbarriererne til markedet.  
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Et afgørende link i denne selvforstærkende cyklus var og er stadig markedsføring. Mange 

af de største forbrugerbrands kunne bruge enorme summer af penge på omfattende 

markedsføringskampagner og ramme et meget bredt publikum. Mindre konkurrenter havde 

slet ikke mulighed for at følge med. De havde simpelthen ikke markedsføringsbudgettet, og 

de blev derfor begrænset i deres skalering. Man kan godt sige, at de største og mest 

succesfulde forbrugerbrands til en vis grad havde monopol på markedsføring på national 

skala. 

Erosionen af forbrugerbrands (holdbare) konkurrencemæssige fordel (moat!)  

Udbredelsen af E-commerce platforme, sociale medier og supermarkedernes egne private 

label produkter har i den grad udfordret den førnævnte selvforstærkende cyklus, som mange 

store forbrugerbrands har nydt godt af i mange årtier. 

E-commerce platforme som Amazon har gjort det muligt at opnå øjeblikkelig validering af et 

produkts kvalitet gennem brugergenererede ratings. Hvis vi går ind på Amazon i dag og 

søger efter batterier, så dukker de klassiske Duracell og Energizer brands op, men Amazons 

egne basic batterier, der er væsentlig billigere, dukker også op, og der er ca. 90.000 brugere, 

der har valideret deres kvalitet. 

Sociale medier som Facebook har gjort det muligt for små nichebrands, med beskedne 

markedsføringsbudgetter, at ramme deres specifikke målgruppe meget mere effektivt. 

F.eks. kan en lille ketchupproducent, hvis ketchup indeholder et strejf af en unik chilensk 

chili, gennem Facebook og andre sociale medier ramme de (formentlig få) personer, der har 

en passion for speciallavet ketchup, og har søgt efter det på internettet. Små nichebrands 

har dermed meget bedre muligheder for at skabe et unikt bånd til deres primære kunder i 

dag end tidligere. 

Supermarkederne har lugtet blod, og i dag promoverer de i langt højere grad deres egne 

billigere private label brands. I 2019 blev Warren Buffett, der sammen med Jorge Lemann’s 

3G Capital ejer over 40% af Kraft Heinz, interviewet om forbrugerbrands. Han var meget 

imponeret men samtidig rystet over udviklingen i supermarkedskæden Costcos private label 

brand, Kirkland. På bare 25 år var det lykkedes Kirkland at opnå et årligt salg på $39 mia. 

dollar, hvilket var 50% højere end Kraft Heinz’ salg i 2019. Et salg Kraft Heinz har brugt over 

100 år og milliarder af markedsføringsdollars på at opbygge. Buffett sluttede interviewet af 
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med at sætte spørgsmålstegn ved forbrugerbrands’ konkurrencemæssige fordel, eller som 

han siger, deres moat. 

Den anerkendte forretnings strateg, Michael Porter, ville nok diagnosticere forbrugerbrands 

som værende ”stuck in the middle”. Den teknologiske udvikling har faciliteret, at 

forbrugerbrands i dag, mere end nogen sinde før, er presset af små nichebrands for oven, 

og billige private label brands forneden. 

Hvis vi skal forsøge at se lidt ind i fremtiden, så er der umiddelbart intet, der tyder på, at 

forbrugerbrands kommer til at få det lettere. I USA begynder flere og flere amerikanere at 

bestille deres dagligvarer via virtuelle assistenter som Amazons Alexa el. lignende. Når man 

fortæller Alexa, at man f.eks. mangler barberblade, så går den automatisk ind og bestiller 

de barberblade på Amazon, der har modtaget højest ratings ift. prisen, medmindre du 

specifikt anmoder om et brand. Alexa er således med til at fjerne søgeomkostningerne helt 

for forbrugeren.  

Hvordan skal forbrugerbrands så reagere på denne ugunstige markedsposition, de er 

havnet i på bare 10 år? Én ting er sikker. De skal i hvert fald ikke sige, at de ikke blev advaret. 

For helt tilbage i 2010 gav Jeff Bezos, stifteren af Amazon, sit bud på, hvad forbrugerbrands 

skulle fokusere på i fremtiden. Han sagde følgende:  

“The balance of power is shifting toward consumers and away from companies. The right 

way to respond to this if you are a company is to put the vast majority of your energy, 

attention and dollars into building a great product or service and put a smaller amount into 

shouting about it, marketing it.” 

For allerede 10 år siden gav Jeff Bezos således forbrugerbrands en ”heads-up”. Den 

monopolistiske markedsføringskanal, der har været et afgørende link i forbrugerbrands 

moat, er anno 2020 passé. Dette havde Jeff Bezos garanteret luret tilbage i 2010, og derfor 

opfordrede han forbrugerbrands til i langt højere grad at fokusere på produktets kvalitet. 

Kvaliteten, mener han, er det vigtigste i et produkts value proposition. De andre dynamikker 

har teknologien udfaset.  

Konklusion 

Vi er ikke overrasket over, at Jorge Paulo Lemann føler sig som en dinosaur. De dynamikker, 

der har understøttet forbrugerbrands konkurrencemæssige fordel i årtier har ændret sig 
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radikalt indenfor de sidste 10 år. Vigtigst af alt, så er der ingen reversering at spore i de 

dynamikker. Tværtimod så forventer vi, at den teknologiske udvikling de næste 10 år vil blive 

ved med at modarbejde de klassiske forbrugerbrands, som Alexa-eksemplet f.eks. 

illustrerer.  

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke forventer, at alle forbrugerbrands ophører i morgen. 

Vi  vurderer dog, at forbrugerbrands er så strukturelt udfordret, at det ikke er her, vi kommer 

til at placere vores investorers penge. 

Udviklingen i årets første seks måneder 

Generelt har vores portefølje af Market Power virksomheder klaret sig fornuftigt igennem 

udfordringerne i årets første seks måneder. Porteføljen leverede et afkast på 3,9%, hvilket 

var 10,5% bedre end markedets afkast på -6,6%.  

De mest positive bidrag til afkastet kom fra den tyske boligportal, Scout24, samt den 

amerikanske producent af søvnapnøudstyr, ResMed, mens den engelske boligportal 

Rightmove omvendt bidrog mest negativt.  

At vi skaber et positivt afkast i en så ekstrem periode, som den vi har været igennem, er vi 

godt tilfredse med. Set i bakspejlet vil vi dog betragte vores egen ageren, da panikken var 

på sit højeste, som værende ”gennemsnitlig”. Kort sagt var vi ikke modige nok. Vi valgte at 

investere endnu mere i eksisterende selskaber og fik kun investeret en lille andel i nye 

selskaber, der ellers levede op til vores kvalitetskrav.   

Det var ikke kun målt på afkastet, at vores porteføljeselskaber var i stand til at absorbere det 

chok Corona krisen medførte. Når vi kigger på ændringerne i analytikerestimater for vores 

porteføljeselskabers omsætning i 2020, er den også betydeligt mindre end for aktiemarkedet 

som helhed.  

Generelt har analytikere nedjusteret selskabernes indtjening i Europa og USA med mere 

end 10%, mens niveauet for vores selskaber er betydeligt lavere som illustreret nedenfor. 

Selv om vi grundlæggende ikke mener, at selskabers udvikling skal vurderes på kort sigt, er 

det et tegn på robusthed, at de kan komme igennem denne periode med forholdsvis små 

skrammer.  
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Ændring i analytiker estimater for omsætning i 2020 for selskaber i Secure Market Power  
  

Positiv  Ingen ændring til -5% Fra -5% til -10%  Mere end -10% 
7 2 3 5 

 

Ud af de fem selskaber, hvor omsætningen er nedjusteret med mere end 10%, er tre af dem 

nye investeringer, vi har foretaget. Her har vi udnyttet de kraftige tilbagefald i marts og april 

måned til at tage en position, da vi vurderede, at tilbagegangen i omsætningen vil være af 

transitorisk karakter.  

Øget digitalisering og online migration  

På tværs af mange industrier er der ingen tvivl om, at online migration og digitalisering er 

accelereret som følge af Corona. En udvikling bl.a. E-commerce har nydt godt af og som 

Microsoft CEO, Satya Nadella, også fremhæver i forbindelse med deres 

regnskabsaflæggelse: ”We’ve seen two years of digital transformation in two months”.  

Flere af vores markedsdominerende selskaber er ligeledes blevet begunstiget af denne 

udvikling og vi ser samtidig tegn på, at de styrker deres i forvejen stærke position. Vi havde 

forventet denne udvikling, men som Nadella også giver udtryk for, er denne udvikling ”fast 

forwarded” med to år.  

De selskaber i vores portefølje, der bedst indkapsler dette, er Facebook og Rightmove. I 

Facebooks tilfælde gennem migrationen fra traditionel markedsføring til online 

markedsføring og i Rightmoves tilfælde gennem bedre værktøjer til at forbedre 

kommunikationen mellem ejendomsmægler og potentielle boligkøbere henholdsvis 

sælgere.  

Facebook 

Specielt i 2. kvartal var hele reklameindustrien voldsomt udfordret. Mange virksomheder 

skar kraftigt i deres reklamebudgetter, idet man ikke overraskende var bekymret for 

udviklingen i omsætningen. Det engelske reklamefinansierede tv-selskab, ITV, oplevede en 

tilbagegang i reklameindtægter på hele 43%. I USA oplevede ABC, der er blandt de største 

reklamefinansierede tv-stationer, en tilbagegang på 17%. I skarp kontrast til den udvikling 

som tv-stationer har oplevet, var Facebook i stand til levere en fremgang på 10% i 
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reklameindtægter. Dette er for os en klar verifikation af styrken af Facebooks platforme som 

annoncemedier, og de muligheder de giver annoncøren for mere præcist at ramme den 

ønskede målgruppe.  

Migrationen fra de traditionelle reklamemedier mod platforme som Instagram, Facebook, 

Youtube fortsætter og tempoet øgedes under Corona krisen.  

Rightmove 

Rightmove er det britiske svar på Boligsiden.dk. Som vi tidligere har skitseret, er forskellene 

mellem Storbritannien og Danmark, at ejendomsmæglerbranchen er væsentlig mere 

fragmenteret i Storbritannien, hvor ejendomsmæglerkæder slet ikke er udbredt. Hvor 

Righmove er børsnoteret er Boligsiden.dk ejet af ejendomsmæglerkæderne selv.  

Righmoves aktiekurs tog et voldsomt dyk under Corona. Det voldsomme dyk skyldtes bl.a. 

beslutningen om at lukke fuldstændig ned for det engelske boligmarked, så hverken 

fremvisninger eller handler var mulige. Eftersom ejendomsmæglerne blev meget hårdt ramt 

af denne beslutning, så sænkede Rightmove i de efterfølgende fire måneder prisen på deres 

månedlige abonnementer med 75%. Dette var selvfølgelig ikke godt for Rightmoves 

omsætning og indtjening, men i samtlige nøgletal, der giver information om virksomhedens 

markedsposition, gik det fremad. Rightmoves markedsandel, målt ved tid brugt på 

ejendomsportalen, steg fra omkring 84% til 88%, og antallet af boliger, som er til salg på 

deres platform, er nu 50% højere end den nærmeste konkurrent.  

 

I forhold til digitalisering har Righmove implementeret flere løsninger til at hjælpe deres 

kunder med salgsprocessen. Herunder en funktionalitet, hvor videoer af boliger sikkert og 

gnidningsfrit kan lægges op på portalen, og dermed hjælpe potentielle boligkøbere til et 

bedre førstehåndsindtryk. 

 

Så til trods for den forventede resultatmæssige tilbagegang i 2020 tyder meget på, at 

Rightmove har styrket sin i forvejen dominerende markedsposition under Corona. Vi har 

benyttet udsvingene i aktiekursen til at øge vores position og Rightmove er i dag den største  

position i Secure Market Power.  

 



 

  
   Side 9 af 10  
      

  

Ændringer i porteføljen 

Vi har foretaget en del justeringer i porteføljen i løbet af 1. halvår og været mere aktive end 

vi forventer at være i de kommende år. Med vores langsigtede tilgang så vi flere af vores 

porteføljeselskaber og kandidater fra vores investerbare univers blive attraktivt prisfastsat i 

takt med, at aktiemarkedets tidshorisont i marts og april blev kortere og kortere. Vi øgede 

vores position på tværs af en række selskaber. Heriblandt som tidligere nævnt Rightmove 

men også i Verisign og Visa. Herudover har vi bl.a. indlemmet tyske Rational AG i 

porteføljen.  

Rational producerer specialovne til restauranter og cateringindustrien. Rationals 

specialovne automatiserer og effektiviserer mange af kokkens opgaver. Her tænkes bl.a. på 

tilberedningsprocessen, men ligeledes den efterfølgende rengøring.  

Effektiviseringen betyder, at køkkenet kan opnå betydelige besparelser ved at anvende 

Rationals specialovne, hvilket resulterer i, at tilbagebetalingstiden på en specialovn er på 

under et år og ofte helt ned til 5 måneder.  

Rational har en markedsandel på over 50%, og de er ifølge vores beregninger 8-10 gange 

større end deres konkurrenter.  

Mange af vores Market Power virksomheder har opnået deres stærke markedsposition 

gennem et langsigtet og dedikeret fokus indenfor én niche. Rational er ingen undtagelse. 

Gennem mange års dedikeret forskning- og udviklingsinvesteringer betragtes Rationals 

produkter som teknologisk overlegne ift. konkurrenternes. 

Vi vurderer, at der fortsat er et betydeligt markedspotentiale i takt med, at restauranter og 

cateringvirksomheder effektiviserer, og vi forventer derfor, at Rational over de næste 10 år 

har gode muligheder for at øge deres markedsandel i et strukturelt voksende marked.  

Fra årsskiftet og frem til april faldt Rationals aktiekurs med mere end 40%, da aktiemarkedet 

havde fokus på de implikationer Coronavirussen vil have på Rationals kunder, altså 

restauranter og cateringvirksomheder. Vi udnyttede markedets kortsigtede fokus på 

virksomhedens udfordringer til at opbygge en position, da vi vurderer, at Rational har 

forudsætningerne for at skabe betydelig værdi for os over de kommende mange år.  
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| Afrunding  

Vores mission er klar: At skabe en lang og afkastrig fremtid for alle nuværende og fremtidige 

investorer i Secure Market Power. Set i det lys, så er seks måneder bare en parentes. 

Det er dog alligevel vores opfattelse, at de sidste seks måneder, og formentlig resten af 

2020, vil være en periode, der fremover refereres til. Coronakrisen har nemlig været en 

voldsom stresstest af ens investeringsfilosofi og portefølje.  

Vores portefølje af Market Power selskaber har bestået den første lakmustest, og arbejdet 

med at identificere og analysere porteføljekandidater til Secure Market Power forsætter 

ufortrødent. 

Vi takker for den fortsatte opbakning, og håber vi kan leve op til jeres tillid og forventninger 

de næste mange år. 

 

Med venlig hilsen   

  

  

 
Henrik Knudsen      Victor Berg   

Portfolio Manager      Portfolio Manager  

  

  


