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Great Dane Europa Value  

Månedsrapportering for november 2021 

 
Foreningens Europa Value portefølje fik et tab på 5,10% i no-

vember måned mod et benchmark på -2,52%. 

 
 

November startede som oktober sluttede - med positive kursstig-

ninger på aktiemarkederne. Men markedet blev hurtigt sendt ned 

igen mod slutningen af måneden.  

 

Sidst skrev vi, at den største trussel mod den fremgang, Europa er 

inde i, ville være nye problemer med ny smittevækst og nye virus-

varianter. Det er desværre blevet tilfældet. Omicron, en variant 

som først blev konstateret i Sydafrika, og som hurtigt har bredt 

sig globalt, har bragt ny usikkerhed på de finansielle markeder. 

  

Timingen for lanceringen af vores Europæiske portefølje har ikke 

været videre gunstig, da november måned igen viste sig at være en 

rigtig skidt måned for valueaktier. En del af forklaringen kan være 

faldet i de toneangivende amerikanske renter. Den meget høje 

inflation opfattes indtil videre stadig som et forbigående fænomen 

af de europæiske centralbankchefer og afstedkommer ikke de 

stramninger af pengepolitikken, som ville være gode nyheder for 

valueaktier. I november så vi den højeste inflation i Eurozonens 

levetid tæt på 5% fra Eurostat, drevet af fortsatte flaskehalspro-

blemer i forsyningslinjerne samt energi- og fødevarepriser. Det er 

den højeste inflation i 29 år i Tyskland. Et land der kender alt for 

godt til høje inflationstal og frygter dem af samme grund.  

8 af selskaberne i porteføljen aflagde perioderegnskab i november 

og i stærk kontrast til porteføljens overordnede afkast, var der 

over en bred kam tale om både fine resultater og gode nyheder 

fra virksomhedernes drift. Højdespringeren blev dog et af de 

selskaber, som kun offentliggør halvårsregnskab, nemlig den 

schweiziske producent af luksusure Swatch. Selvom de fleste 

danskere associerer Swatch med billige plastikure fra 1980’erne, så 

ejer virksomheden en stribe af verdens mest eksklusive urprodu-

center, bl.a. Omega, Breguet og Blancpain. Swatch fik kursmæssig 

medvind, da eksporten af ure i prisklassen over CHF 3.000 vok-

sede med hele 14,5% i oktober. Flere analytikere opjusterede 

efterfølgende deres kursmål på aktien. 

Porteføljens mindste selskab er den hollandske cykelproducent 

Accell. Virksomheden er ikke så kendt i Skandinavien, men 

Holland er en ligeså stor cykelnation som Danmark, og et par af 

Accells stærke varemærker er også at finde hos danske cykelhand-

lere, eksempelvis Batavus, Nishiki og Raleigh. Accells kvartals-

regnskab viste omsætningsfremgang, selvom selskabet er hæm-

met af komponentmangel og en afledt tilbagegang i antallet af 

solgte cykler. Til gengæld steg dækningsgraden markant, fordi 

selskabet kan reducere sine rabatter, når der er mangel på cykler. 

Parts & Accessories voksede 29% og ladcyklerne, der ligesom 

elcyklerne, oplever stigende popularitet, omsatte for hele 43% 

mere end sidste år.  

Den engelske producent af ingredienser Tate & Lyle aflagde et 

flot halvårsregnskab. Selskabet har for nylig solgt sin amerikan-

ske ”Primary Products” division til KPS. I seneste halvårsregn-

skab var der en stigning i omsætningen (korrigeret for frasalget) 

på 11,3%, hvilket var bedre end ventet. Væksten er især drevet 

af Food & Beverages, der steg med 19%. New Products steg 

med hele 48% og udgør nu 14% af omsætningen. Tate & Lyles 

nylige tilkøb af Stevia-forretning fordoblede sin omsætning. 

Stevia er en naturlig sødemiddelingrediens, der bruges som 

substitut for sukker eller andre sødemidler. Tate og Lyle frem-

står nu som en mere stabil og rendyrket forretning indenfor 

kategorien af ’Specialty Food Ingredients’, med en attraktiv 

prissætning i forhold til sine ”nye” peers. 

Verdens største stålselskab, ArcelorMittal, viste et driftsresultat, 

der steg med 20% i kvartalet til det højeste niveau siden 2008. 

Alligevel var det ikke helt nok til at indfri analytikernes forvent-

ninger, hvilket sendte aktien ned. Selv om jern- og stålpriserne 

ser ud til at være toppet i denne omgang, er der er stadig solid 

efterspørgsel på stål. ArcelorMittal meldte om et generelt posi-

tivt outlook på kundesiden. Undtagelsen er bilproducenterne, 

der stadig lider under chipmangel. ArcelorMittal har ambitiøse 

mål for CO2-reduktion frem mod 2030. Målet er at stå i spidsen 

for stålindustrien og indtage en central rolle ift. at sikre, at 

verden når målet om netto nul-udledning af CO2 i fremtiden. 

For os som investorer reducerer de ambitiøse målsætninger 

risikoen ved selskabets forretningsmodel, og de vil desuden 

være en vigtig konkurrencefordel for ArcelorMittal. 

VW, Atos og Fresenius trak også afkastet ned i november. Hos 

VW har CEO Herbert Diess’ ledelsesstil og kommunikation om 

elbil-strategi og afskedigelser givet tumult med de stærke tyske 

fagforeninger. De franske IT-konsulenter hos Atos får ny chef, 

der skal rydde op i virksomheden, som er blevet så billig, at den 

ligner en oplagt take-over kandidat. Endelig er Fresenius’ vigtige 

dialyseforretning hårdt presset som følge af overnormal CO-

VID19 dødelighed blandt dialysepatienter.  
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Nøgletal, november 2021 10 største positioner i porteføljen, november 2021 Ultimo vægt

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,98         2,76          0,23     Danish Krone 5,60

Kurs/indtjening (P/E) 12,86       26,19         -13,33  Glaxosmithkline Plc 4,11

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 10,03       23,61         -13,59  Orange Sa 4,10

Kurs/pengestrøm (P/CF) 8,52         20,08         -11,57  Swatch Group Ag 4,10

EV/EBITDA 6,44         16,61         -10,18  Tate & Lyle Plc 3,90

Kurs/salg (P/S) 1,66         5,04          -3,38    Barclays Plc 3,83

Kurs/indre værdi (P/B) 1,37         6,19          -4,82    Ubs Group Ag 3,80

Overskudsgrad (%) 9,32         19,18         -9,85    Hsbc Holdings Plc 3,73

Egenkapitalens forrentning (%) 12,41       19,96         -7,54    Bnp Paribas Sa 3,66

Omsætningsvækst (%) 1,31         10,96         -9,65    Nn Group Nv 3,66

Nettogæld/egenkapital (%) 35,07       51,17         -16,10  Top 10 i alt 40,48

Markedsværdi (mia. DKK) 235,3       616,0         -380,8  27 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, november 2021 Sektorafkastbidrag, november 2021

Andel i pct. Portefølje Benchmark Forskel Bidrag i procentpoint Portefølje Benchmark Forskel

Financials 24,30 15,73 8,57 Communication Services 0,03 0,04 -0,02

Materials 13,58 7,89 5,68 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

Health Care 11,13 14,57 -3,44 Utilities -0,01 -0,03 0,02

Consumer Staples 10,87 12,84 -1,97 Consumer Discretionary -0,06 -0,32 0,26

Consumer Discretionary 10,38 11,71 -1,33 Health Care -0,59 -0,29 -0,30

Cash & Equivalents 9,10 0,00 9,10 Information Technology -0,68 -0,24 -0,43

Information Technology 6,79 8,78 -1,99 Consumer Staples -0,70 -0,09 -0,61

Industrials 6,23 14,77 -8,54 Materials -0,75 -0,02 -0,72

Communication Services 4,10 3,66 0,43 Industrials -0,77 -0,34 -0,43

Utilities 3,52 4,25 -0,73 Financials -1,36 -0,89 -0,47

Energy 0,00 4,56 -4,56 Energy 0,00 -0,30 0,30

Real Estate 0,00 1,22 -1,22 Real Estate 0,00 -0,01 0,01

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -4,89 -2,51 -2,39

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

Swatch Group Ag 3,95 0,27 9,65 Volkswagen Ag 3,68 -0,67 -16,62

Accell Group Nv 2,60 0,20 8,10 Atos Se 3,73 -0,63 -15,99

Stora Enso Oyj 3,15 0,12 4,11 Fresenius Se & Co Kgaa 3,69 -0,55 -14,72

Glaxosmithkline Plc 4,03 0,10 1,54 Arcelormittal Ord 2,39 -0,47 -18,42

Volkswagen Ag 0,12 0,09 2,42 Danieli & C Officine Meccaniche Spa 3,40 -0,46 -13,42

Orange Sa 4,02 0,03 0,77 Barclays Plc 3,87 -0,36 -9,64

K&S Ag 2,65 0,02 0,84 Henkel Ag & Co Kgaa 3,68 -0,36 -9,95

Euro 2,63 0,00 -0,08 Societe Bic Sa 3,17 -0,31 -9,56

Swiss Franc 0,29 0,00 1,42 Carrefour Sa 3,61 -0,24 -6,64

U K Pound 0,37 0,00 -0,80 Basf Se 2,98 -0,21 -7,09

3 års risikomål

Standardafvigelse IGD n.a.

Standardafvigelse benchmark n.a.

Sharpe ratio n.a.

R
2 n.a.

Beta n.a.

Alpha n.a.

Tracking error n.a.

Omkostninger

ÅOP 1,00%

Marginal omkostningsprocent 0,50%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Top 10 bidragere til afkast, november 2021 Bund 10 bidragere til afkast, november 2021
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Bemærk: På denne side er nøgletal og afkastbidrag beregnet på grundlag af porteføljens daglige beholdninger, bruttoafkast og valutakurser i finanssystemet Eikon, hvorfor der 

kan være mindre afvigelser, når der sammenlignes med forsidens afkast, som er beregnet på grundlag af de officielle indre værdier.  Fra oktober 2021 beregnes nøgletallene i 

øverste venstre tabel for alle foreningens afdelinger som vægtede gennemsnit fra Eikon mod tidligere median fra Bloomberg. Enkelte observationer (outliers) kan derfor påvirke 

eksempelvis P/E og P/CF værdier betydeligt, når en virksomheds resultat eller pengestrøm eksempelvis er negativt eller ligger tæt på nul. Kilde:  Invest Administration og 

Refinitiv Eikon. 


