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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for august 2021 

 
Foreningens portefølje gav et afkast på 3,83% i august, mens 

det generelle aktiemarked steg 2,91%. 

 

Frygten for stigende inflation og en stramning af pengepoli-

tikken har været et vedvarende tema igennem længere tid. 

Bekymringerne forstærkes af flaskehalse i forsyningskæ-

derne, højere transportomkostninger og mangel på compu-

terchips, som flere steder har reduceret eller helt stoppet 

produktionen af nye biler. Leveringstiderne er derfor blevet 

længere, ligesom en lang liste af materialer og råvarer er ble-

vet en mangelvare. 

 

Flaskehalsene kan vise sig midlertidige, mens et mere ved-

varende inflationspres kan opstå p.g.a. mangel på arbejds-

kraft og generelle kapacitetsbegrænsninger, der igen kan 

give stigende forbrugerpriser. Det seneste møde i den ame-

rikanske centralbank (FED) afslørede også en splittet ko-

mité, hvad angår inflationsforventninger og dermed timin-

gen i neddroslingen af centralbankens støtteopkøb. 

 

I august kom der regnskaber fra cirka halvdelen af porteføl-

jens selskaber. Et af dem var den amerikanske urproducent, 

Movado Group, bedst kendt for urmærker som Ebel, Con-

cord, MVMT og selvfølgelig Movado samt licensproduktion 

af ure til kendte modehuse som Coach, Tommy Hilfiger, 

Hugo Boss, Lacoste m.fl. Movado præsenterede et meget po-

sitivt kvartalsregnskab og høster nu frugterne af en positiv 

udvikling i selskabets e-handel og de omkostningsbesparel-

ser, som blev gennemført sidste år under corona. Historisk 

set er de sidste to kvartaler den bedste sæson for salg af ure 

og smykker, hvilket tegner positivt for Movados årsresultat.  

 

En anden positiv bidragsyder til afkastet i august var det ca-

nadiske træ- og tømmerselskab, Western Forest (som vi 

også omtalte sidst), der ligeledes kom ud med et stærkt 

regnskab. Western Forest var en af de meget negative histo-

rier i juli, hvor tømmerpriserne satte sig kraftigt. Kvartals-

regnskabet viste imidlertid en indtjeningsevne og et cash 

flow, som lå langt over analytikernes forventninger. Ved en 

normaliseret efterspørgsel, produktion og prisudvikling er 

Western Forest med sin nu endnu stærkere balance stadig 

attraktivt prissat, ligesom selskabet fortsat vil være under-

støttet af den høje byggeaktivitet i Nordamerika, som stadig 

ligger et godt stykke over det historiske gennemsnit.  

 

AIG, det amerikanske forsikringsselskab, kom bedre end for-

ventet igennem andet kvartal på både på top- og bundlinjen 

hjulpet godt på vej af en stærk eksekvering af deres omkost-

nings- og optimeringsprogram samt fremdrift i planerne om 

en spinoff af deres liv- og pensions division. Historisk har vi 

haft gode erfaringer med opsplitning af large cap konglome-

rater (eks. Siemens, Power Corp. og Pfizer), hvor værdierne 

er kommet frem i lyset. I vores tid som AIG aktionærer, er 

selskabet gået fra at være overkapitaliseret og voldsomt ak-

tionærvenligt - men med en ikke særlige veldrevet forsik-

ringsforretning, til nu at have en combined ratio nede på 92-

93 med ambitioner om at komme under 90. Set i det lys er 

prissætningen og afkastmulighederne fortsat attraktive. 

 

En af fondens negative bidragsydere i august var den tyske 

modekoncern, Hugo Boss, som ellers leverede et regnskabs-

mæssigt godkendt andet kvartal. Modeindustrien blev hårdt 

ramt af pandemiens nedlukninger, hvor Hugo Boss intensi-

verede deres e-handelssatsning, hvilket nu giver pote. Sam-

tidig fremlagde de også en ny 5-årig plan med en målsætning 

om at fordoble omsætningen inden 2025 via bl.a. yderligere 

investeringer i e-handel. 

 

En anden negativ bidragsyder var den amerikanske fødeva-

reproducent, J.M. Smucker. Selskabet voksede ellers orga-

nisk i hovedparten af forretningen, men måtte rapportere 

om en lavere indtjeningsmargin end ventet som følge af hø-

jere transportomkostninger og råvarepriser. Smuckers ana-

lytikerkald var, som mange andre amerikanske selskabers i 

denne regnskabssæson, fuldstændig domineret af analyti-

kernes spørgsmål til inflation og deres negative påvirkning 

af indtjeningsevnen. 

 

Der blev ikke foretaget handler i august. 

 

Great Dane Fund Advisors A/S 
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Periodeafkast IGD Benchmark Forskel

August 2021 3,83% 2,91% 0,92%

3 måneder 4,49% 9,65% -5,17%

ÅTD 2021 30,18% 22,03% 8,15%

1 år 44,48% 31,17% 13,31%

Siden start 58,24% 100,03% -41,79%



 

 

 

 

 
 

Nøgletal versus benchmark ETF, august 2021

(median) IGD Benchmark Forskel

Udbyttepct. 2,35             2,01               0,34       PFIZER INC (USA) 4,62

Kurs/indtjening (P/E) 12,16          23,93            11,77    WESTERN FOREST (CAD) 4,27

Estimat for kurs/indtjening (BEst P/E) 11,05          19,27            8,22       NOKIA OYJ (FIN) 4,01

Kurs/pengestrøm (P/CF) 8,77             15,84            7,07       HUGO BOSS -ORD (DEU) 3,73

EV/EBITDA 9,18             15,43            6,25       MOVADO GROUP (USA) 3,63

Kurs/salg 1,23             2,85               1,62       POWER CORP CDA (CAN) 3,57

Kurs/indre værdi (P/B) 1,68             2,81               1,13       WELLS FARGO & CO (USA) 3,52

Overskudsgrad 9,70             9,98               0,28       MOSAIC CO/THE (USA) 3,34

Egenkapitalens forrentning 11,35          12,27            0,92       CISCO SYSTEMS (USA) 3,16

Salgsvækst 3,33             6,46               3,13       WUESTENROT & WUE (DEU) 2,94

Nettogæld/egenkapital 22,41          33,10            10,69    I alt 36,79

Markedsværdi (mia. DKK) 119,30       127,38         8,08       39 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling versus benchmark ETF, august 2021 Sektorafkast versus benchmark ETF, august 2021

Sektor IGD Benchmark Forskel Sektor IGD Benchmark Forskel

IT 23,38 22,47 0,91 IT 1,28 0,97 0,31

Finans 20,14 13,50 6,63 Finans 0,93 0,55 0,38

Stabilt forbrug 14,09 6,93 7,16 Stabilt forbrug -0,01 0,09 -0,11

Materialer 12,63 4,35 8,28 Materialer 0,55 0,00 0,55

Cyklisk forbrug 12,47 11,67 0,80 Cyklisk forbrug 0,30 0,15 0,15

Medicinal 11,30 12,83 -1,53 Medicinal 0,77 0,42 0,35

Kontant 4,88 0,39 4,49 Kontant 0,02 0,00 0,02

Industri 1,11 10,41 -9,31 Industri 0,08 0,23 -0,15

Energi 0,00 2,84 -2,84 Energi 0,00 -0,02 0,02

Kommunikation 0,00 9,09 -9,09 Kommunikation 0,00 0,39 -0,39

Forsyning 0,00 2,79 -2,79 Forsyning 0,00 0,10 -0,10

Fast ejendom 0,00 2,72 -2,72 Fast ejendom 0,00 0,06 -0,06

I alt 100,00 100,00

Selskab Gns. vægt Bidrag Afkast Selskab Gns. vægt Bidrag Afkast

MOVADO GROUP (USA) 3,29 0,64 20,69 HUGO BOSS -ORD (DEU) 3,97 -0,26 -6,51

WESTERN FOREST (CAN) 4,06 0,43 11,03 LG DISPLAY CO LT (KOR) 2,03 -0,16 -7,39

HOLLYSYS AUTOMAT (USA) 1,60 0,41 30,85 TATE & LYLE (GBR) 2,60 -0,14 -5,11

PFIZER INC (USA) 4,76 0,36 8,07 JM SMUCKER CO (USA) 2,19 -0,10 -4,56

AMERICAN INTERNA (USA) 2,47 0,36 15,71 NOKIA OYJ (FIN) 4,11 -0,07 -1,78

KROGER CO (USA) 2,66 0,35 14,13 MAGNA INTL (CAN) 1,39 -0,07 -5,00

PHOTRONICS INC (USA) 2,28 0,30 13,19 MOLSON COORS-B (USA) 3,05 -0,05 -1,68

POWER CORP CDA (CAN) 3,48 0,29 8,46 THOR INDUSTRIES (USA) 1,15 -0,04 -3,76

FIRST SOLAR INC (USA) 2,84 0,26 9,71 GREATVIEW ASEPTI (CHN) 1,65 -0,04 -2,70

CISCO SYSTEMS (USA) 3,07 0,21 7,04 HENKEL AG -PREF (DEU) 1,35 -0,04 -3,23

3 års risikomål

Standardafvigelse IGD 21,05%

Standardafvigelse benchmark 16,91%

Sharpe ratio 0,62

R
2 0,88

Beta 1,17

Alpha -0,60%

Tracking error 7,82%

Omkostninger

ÅOP 1,15%

Marginal omkostningsprocent 0,65%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Top 10 bidragere til afkast, august 2021 Bund 10 bidragere til afkast, august 2021

10 største positioner (%), august 2021 Ultimo vægt
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Great Dane MSCI World ETF

Regional eksponering, august 2021

Bemærk: På denne side sammenlignes foreningens bruttoafkast 

med en ETF, der følger foreningens benchmark, hvorfor der kan 

være mindre afvigelser i både foreningens og benchmarkets af-

kast, når der sammenlignes med forsidens afkast, som er bereg-

net på grundlag af foreningens officielle indre værdier. Risikomål 

er baseret på interne beregninger. 


