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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for november 2021 

 
Foreningens portefølje gav et negativt afkast på 1,17% i novem-

ber, mens det generelle aktiemarked steg 0,29%. 

 
 

November startede som oktober sluttede - med positive kursstig-

ninger, men markedet blev sendt kraftigt ned igen i slutningen af 

måneden, hvor den nye coronavariant, Omicron, blev fundet i 

først Sydafrika og senere flere steder i både Europa og USA. Det 

har karakter af et kedeligt déjà vu med nye rejserestriktioner og 

potentielle nedlukninger, men i modsætning til sidste år er det 

trods alt positivt, at vaccinationsandelen er langt højere end sidst.  

 

Aktiemarkedet reagerede desuden negativt på en tale fra den 

amerikanske centralbankdirektør, Jerome Powell. I de tidligere 

månedsorienteringer har vi fortalt om, hvordan centralbanken har 

haft en overbevisning om, at de høje inflationsrater var midlerti-

dige. Senest har Powell dog meldt ud, at med nyheden om den 

nye Omicron variant, forventer de ikke, at inflationen vil forsvin-

de foreløbig, og derfor overvejer de, om de planlagte reduktioner 

af støtteopkøbene skal iværksættes før tid. 

 

Regnskabsrapporteringen nåede sit højdepunkt i november, hvor 

21 af porteføljens selskaber fremlagde perioderegnskaber. Et af 

de første var bryggeriet Molson Coors, der kom med et regnskab 

med et blandet resultat, som var påvirket af de nuværende flaske-

halsproblemer med lavere leverancer til distributørerne til følge. 

Omvendt ser deres langsigtede ’revitaliseringsplan’, som indebæ-

rer en transition fra ølprodukter med lave marginer til premium-

produkter med høje marginer, rigtig positiv ud, Den har nu 

resulteret i en premiumandel af omsætningen på lidt over 25% 

senest og er en vores vigtigste valuedrivere casen. 

 

Inflation og flaskehalsproblemer var det gennemgående tema for 

de fleste selskaber i denne regnskabssæson, heriblandt fødevare-

producenten J.M Smucker. De kom med et kvartalsregnskab, 

som var bedre end ventet. De stigende omkostninger, der er 

drevet af inflation i råvareomkostningerne, påvirker selskabets 

indtjening negativt, men det er til gengæld lykkedes at sende 

prisstigningerne videre til kunderne langt hurtigere end forventet.  

 

Den østrigske kartonproducent, Mayr Melnhof, fremlagde et 

kvartalsregnskab, der viste en god fremgang på såvel top- som 

bundlinje. Senest har selskabet foretaget to opkøb i Polen og 

Finland, som bidrager til nye produktmuligheder, og som skal 

fungere som substitutter for plastikemballage. Opkøbene har 

yderligere til hensigt at øge kapaciteten indenfor miljøvenlige 

pakkeløsninger, som oplever stigende efterspørgsel efter plastik-

substitutter. 

En anden meget positiv bidragsyder til afkastet i november var 

medicinalvirksomheden Pfizer, som nok en gang præsenterede et 

regnskab med stor fremgang i vaccinesalget. Offentliggørelsen af 

fase 2 og fase 3 test af deres nye pille mod corona viste lovende 

resultater, og i EU blev Pfizers vaccine i slutningen af måneden 

godkendt til brug på børn mellem 5 og 11 år. 

 

Den mest negative bidragsyder i november var den canadiske 

tømmervirksomhed Western Forest Products. I provinsen British 

Columbia (BC), hvor Western henter meget af sit træ, fremlagde 

myndighederne overvejelser om at udskyde træfældning på et 

areal svarende til 2,6 millioner hektar – ca. 2,7% af hele arealet for 

delstaten og 4,3% af det samlede skovareal. Størrelsen af ’fred-

ningsområdet’, som historisk set har været noget mindre, var 

imidlertid ikke den primære årsag til kursfaldet. Restriktioner i 

visse skovområder er en helt naturlig del af bæredygtig skovdrift i 

dag, ligesom producenterne genplanter de områder, de har fældet. 

Det er derimod den store usikkerhed, som er opstået, fordi rege-

ringen ikke har meldt ud, hvilke konkrete områder, der er tale om 

- og hvor lang en tidsperiode den mulige ’fældningspause’ stræk-

ker sig over. Ledelsen vil kræve erstatning, såfremt planerne 

påvirker Western negativt, og vi følger selvsagt situationen nøje. 

 

I november måned reducerede vi positionen i Movado og solgte 

hele positionen i Hollysys Automation Technology. Movado 

fremlagde endnu et stærkt regnskab og var porteføljens absolutte 

højdespringer i november. Hollysys derimod kunne ikke aflevere 

sit regnskab til tiden, havde ingen idé om, hvornår det var klar og 

valgte desuden at skifte revisor fra Ernst & Young til et mindre 

lokalt og ukendt firma med 15 ansatte. Nyheden kom efter stor 

polemik om konkurrerende købstilbud fra både selskabets pensi-

onerede stifter og fyrede CEO flankeret af kapitalfonde. Elendig 

håndtering af ledelsen og meget ærgerligt, fordi selskabet, hvis der 

ikke var opstået usikkerhed om regnskabets validitet, er både 

stærkt overkapitaliseret og rentabelt. Vi vurderede dog, at en 

fastholdelse af positionen fik for meget spekulativ karakter og 

kom ud af aktierne til samme pris, vi havde købt ind til. 

 

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

November 2021 -1,17% 0,29% -1,45%

3 måneder 0,60% 4,29% -3,68%

ÅTD 2021 30,96% 27,26% 3,70%

1 år 35,70% 29,69% 6,01%

Siden start 59,19% 108,61% -49,42%



 

 

 
  

 

 
 

Nøgletal, november 2021 10 største positioner i porteføljen, november 2021 Ultimo vægt

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,34         1,74          0,60      Pfizer Inc 6,09

Kurs/indtjening (P/E) 13,59       39,71         -26,13    Hugo Boss Ag 4,39

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 12,23       27,97         -15,74    Nokia Oyj 4,18

Kurs/pengestrøm (P/CF) 10,52       27,90         -17,37    Wells Fargo & Co 4,15

EV/EBITDA 9,09         28,30         -19,21    Mosaic Co 4,02

Kurs/salg (P/S) 1,83         7,47          -5,64     Power Corporation Of Canada 3,76

Kurs/indre værdi (P/B) 2,21         12,55         -10,34    Western Forest Products Inc 3,73

Overskudsgrad (%) 8,07         19,15         -11,08    First Solar Inc 3,52

Egenkapitalens forrentning (%) 14,40       32,41         -0,18     Movado Group Inc 3,39

Omsætningsvækst (%) 1,40         9,75          -8,34     Cisco Systems Inc 3,31

Nettogæld/egenkapital (%) 39,30       74,12         -34,82    Top 10 i alt 40,55

Markedsværdi (mia. DKK) 370         2.876         -2.505    38 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, november 2021 Sektorafkastbidrag, november 2021

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

Information Technology 22,10 24,08 -1,97 Health Care 1,00 -0,10 1,10

Financials 20,19 13,17 7,02 Consumer Discretionary 0,97 0,31 0,66

Consumer Staples 13,52 6,74 6,78 Consumer Staples 0,28 0,03 0,25

Consumer Discretionary 12,45 12,63 -0,18 Cash & Equivalents 0,12 0,00 0,12

Materials 11,86 4,09 7,76 Industrials 0,01 -0,13 0,14

Health Care 11,58 12,27 -0,70 Information Technology -0,36 1,25 -1,61

Cash & Equivalents 7,19 0,00 7,19 Financials -0,91 -0,51 -0,40

Industrials 1,12 10,06 -8,95 Materials -1,85 0,03 -1,87

Energy 0,00 3,10 -3,10 Energy 0,00 -0,13 0,13

Communication Services 0,00 8,48 -8,48 Communication Services 0,00 -0,18 0,18

Utilities 0,00 2,67 -2,67 Utilities 0,00 0,01 -0,01

Real Estate 0,00 2,70 -2,70 Real Estate 0,00 0,00 0,00

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -0,74 0,56 -1,30

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

Movado Group Inc 3,57 1,22 38,49 Western Forest Products Inc 3,75 -0,87 -21,15

Pfizer Inc 4,94 1,03 27,38 Mosaic Co 3,84 -0,76 -15,39

Gilead Sciences Inc 2,71 0,16 9,20 First Solar Inc 3,33 -0,47 -10,96

Lumentum Holdings Inc 2,98 0,14 8,00 Hollysys Automation Technologies Ltd 0,20 -0,38 -23,35

Kroger Co 2,52 0,10 7,19 Sawai Group Holdings Co Ltd 2,23 -0,38 -13,64

J M Smucker Co 2,12 0,07 6,62 American International Group Inc 2,69 -0,31 -8,51

Thor Industries Inc 1,06 0,03 6,56 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd 1,42 -0,28 -16,03

Photronics Inc 2,32 0,03 4,52 Wells Fargo & Co 3,85 -0,25 -3,63

Intel Corp 1,85 0,02 3,91 Kia Corp 2,62 -0,23 -7,57

Molson Coors Beverage Co 2,86 0,01 3,60 Hugo Boss Ag 4,25 -0,18 -4,54

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 19,33

Standardafvigelse benchmark 16,69

Sharpe ratio 0,80

R
2 0,84

Beta 1,06

Alpha -3,56%

Tracking error 7,79%

Omkostninger

ÅOP 0,97%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

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 mod tidligere median. Enkelte observationer (outliers) kan derfor påvirke eksempelvis P/E og 

P/CF værdierne betydeligt, hvis en virksomheds resultat eller pengestrøm eksempelvis er negativt eller ligger tæt på nul.  

Kilde:  Invest Administration og Refinitiv Eikon. 


