
Er din aktieportefølje klar til 
inflation og rentestigninger?

Tid til at omlægge til value



Great Dane Globale Aktier
Nr. 1 i 2021

Nr.1   

af  samtlige 874 danske 
investeringsforeninger

(link til Investering Danmarks afkaststatistik / statistikmodul) 
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2021

https://finansdanmark.dk/media/48324/afkaststatistik-december-2021.xlsx
https://finansdanmark.dk/tal-og-data/investeringsfondsstatistikker/afkast-risiko-og-omkostninger/


Året der gik i Investeringsforeningen Great Dane

• Globale Aktier blev med 40,53% i afkast nr. 1 i både sin kategori af  168 globale 
aktiefonde og ud af  samtlige 874 danske investeringsforeningsafdelinger

• Vi styrkede investeringsteamet hos Great Dane Fund Advisors med tre af  
landets absolut førende eksperter inden for faktor-, indeks- og valueinvestering

• Vi introducerede 2 nye fonde

INDEX+ er landets billigste investeringsprodukt og skal tage kampen op mod udenlandske 
ETF-fonde. Multifaktorstrategi placerer fonden i landskabet mellem aktiv og passiv 
forvaltning. Læs nytårsstatus fra INDEX+ porteføjemanager Jacob Loiborg her. 

Europa Value er en europæisk udgave af  vores globale fond. Stærk og gennemprøvet strategi 
med fokus på billige pengestrømme, indtjening, aktiver, stærke balancer og bæredygtighed

2021
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https://igd.dk/wp-content/uploads/2022/01/Great-Dane-INDEX-STATUS-ultimo-2021.pdf


31,1%

Solid performance fra Great Danes valuestrategi i et turbulent år
GD Globale aktier – bedste år både absolut og relativt i 2021
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• Nr. 1 af  874 danske 

investeringsfonde på tværs af  alle 

aktivklasser

• Nr. 2 i Europa i Morningstar 

kategorien Aktier - Globale 

Fleksibel Cap (inkl. vækst- og 

sektorfonde)

• Afkastet var især drevet af  

sektorerne Cyklisk Forbrug, 

Materialer og Finans

• Stadig meget billig, finansielt stærk 

og renteufølsom portefølje med 

konstant value eksponering uden 

style drift

2021

versus benchmark Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år

MSCI World 9,6% -18,5% -32,9%

MSCI World Value 9,4% 15,1% 11,7%

40,5%

30,9%

Kilde: Refinitiv Eikon og Invest Administration A/S.
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IGD Europa Value versus MSCI Europa indeks

GD Europa Value MSCI Europe MSCI Europe Value MSCI Europe Growth

IGD Europa Value – præget af  hård opstart
men vi er ved at være på niveau med benchmark igen
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• Fuldt investeret ultimo november

- 28 positioner

- AuM 40 mio. DKK

• Performance påvirket af  value 

modvind og start up

• Ekstraordinært potentiale i 

europæiske aktier og value (tungt på 

finans og light på big tech)

• Robust portefølje med meget lavt 

prissatte pengestrømme, indtjening 

og aktiver

2021

9,0%

5,9%

6,1%

2,4%

Kilde: Refinitiv Eikon og Invest Administration A/S.



Tid til omlægninger i aktieporteføljen?
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“When we look to 2022, there should be more of a debate about 

valuations and the direction of inflation," said Lisa Shalett, chief 

investment officer with Morgan Stanley Wealth Management. "That's 

great for value stocks and cyclical companies but not for tech once 

rates start to more definitively move higher,'" she added.

VALUE STOCKS POISED TO GET BACK ON TRACK IN 2022, 
Franklin Mutual Series

• Udsigt til stigende renter (hvad kan der gøres?)

• Enden for centralbankernes opkøbsprogrammer 

• Høj inflation

• Sælg dyre vækst- og techaktier

• Køb billige valueaktier

• Hvordan og hvornår ender COVID?

Will COVID-19 end after omicron?

Fokus på aktieporteføljen:

2022



Hvorfor value?

7Kilde: Bloomberg. 10Y MSCI World Value versus MSCI World Growth og 10-årig amerikansk rente.

Efter dot.com boblen 

bristede, tog det 

valueaktier 7 måneder at 

hente 10 års afkast-

efterslæb til vækst

2022



Hvorfor value lige nu?
Value står godt rustet til rentestigninger
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Perioder med 
faldende renter

Forklaring: Data for USA 1962 – 2021. Value defineret som 30% laveste kurs / indre værdi aktier og vækst som 30% højeste

kurs/indre værdi aktier, begge markedsværdivægtet. Årlige afkast er baseret på gennemsnitlige månedlige afkast i måneder,

hvor renten stiger versus måneder, hvor renten falder (målt ved renten på 10-årig amerikansk statsobligation).

Kilde: Kenneth French Data Library, Bloomberg og Great Dane Fund Advisors A/S.
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Hvordan klarer aktivklasserne sig når inflationen er høj

9Kilde: Dimensional Fund Advisors, 13. juli, 2021 ”Are Concerns About Inflation Inflated?” 
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Inflation: “The stars are aligned for value investors”
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10Kilde: Refinitiv Eikon. Senest offentliggjorte inflationstal per 14. januar 2022.
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Hvad med timingen? 
Risikerer man ikke at købe på toppen?
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Kilde: Dimensional Fund Advisors, 24. september, 2021 ” All-Time-High Anxiety”. 

Baseret på 94 års månedlige observationer for S&P 500 fra 1927 til 2020. 

Gennemsnitligt årligt afkast af  S&P 500 indekset i forlængelse 

af  tidspunkter med enten ny kursrekord eller 20% kursfald

2022

Måske, men det har historisk - paradoksalt nok - været bedre at 

købe på all-time-high end at fiske efter bunden….

1 år senere 3 år senere 5 år senere

Efter nyt all-time high 13,9% 10,5% 9,9%

Efter 20% kursfald 11,6% 9,9% 9,6%



Timing er en svær kunst
- det kan koste dyrt at være ude af  markedet på forkert tidspunkt

Kilde: J.P. Morgan Asset Management analysis using data from Bloomberg. Returns are based on the S&P 500 Total Return Index.
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Hvad har afkastet af  10.000 USD investeret i S&P 500 i perioden 4. januar  
1999 til 31. december 2018 været?

Begivenheder i perioden

2007 Finanskrisen

2010 Euro-krise 

2011 US gælds downgrade

2012 Euro-krise 2

2013 Taper tantrum

2015 USD top og voldsomt olieprisfald

2016 Start Brexit

2017 Orkanerne i USA (3stk)

2018 S&P 500 sell off 20% slut året

2022
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Mange kapitalforvaltere har kun kendt til at investere i 
vækstaktier i et langt bull marked, drevet af  faldende renter. 
Vi tror ikke på ”This time it’s different”!

Thomas Bastrup

20 års investeringserfaring og tidligere arbejdet for bl.a. 

Halberg, Sparinvest, Solectron, Dimensional Fund Advisors 

og Økonomisk Ugebrev. Lead portfolio manager i Great Dane 

Globale Aktier siden starten i januar 2015. 

Kasper Jacobsen

25 års erfaring i den finansielle sektor og har senest arbejdet 

19 år hos Sparinvest. Lead portfolio manager i Sparinvest

Value investeringsteam og arbejdet med value aktier indenfor 

Emerging Markets, Developed Markets og Small Cap.

Jens Moestrup Rasmussen

30 års erfaring i den finansielle sektor, og har tidligere arbejdet 

for bl.a. KOB (Experian) med konkursforudsigelse og var med 

i Sparinvest til etablering af  valuestrategien i 1997. Lead

portfolio manager i Sparinvest Value investeringsteam fra 2001 

til 2020
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”The Old Dogs”, team med mange års erfaring

Teamet forvaltede tilsammen 40 mia. kr. i 2007,  

sidst valuestrategien var investorernes foretrukne Kilde: AM Watch 16/9-2021

”Velkendte” og anerkendte value 

investorer ude i Europa
Globale institutionelle kunder fra før 

finanskrisen, som holder fast - også når value 

er out of favor

Solid erfaring & track record
Tiger krisen, dot.com boblen, finanskrisen, 

euro-kriserne, succesperioden for value fra 

2000-2006

Team og proces - fokuseret
Sikrer value stilkonsistens gennem en klar, 

velstruktureret og gennemprøvet proces

2022



Får man value, når man køber value? 
Great Dane er ægte value uden style drift
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2022

Hvordan ved man, om det er value? 

På www.morningstar.dk kan du slå de fleste danske investeringsforeninger op. Under ‘Indhold’ kan du se den såkaldte ”Style Box” 

(Aktiestil), hvor en aktiefond er placeret i et 2-dimensionalt diagram i forhold, om den investerer i små eller store virksomheder og 

om den investerer i value (værdi) eller vækst. Alternativt kan du vurdere vækst/værdi i ‘Stil’ kolonnen under Faktorprofil. 

Kilde: Morningstar.dk.

https://www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000VA2N&tab=3


Valuefilosofien: 
Køb med rabat til den forretningsmæssige værdi
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Solid akademisk evidens for  

valuepræmien defineret som: 

køb ved lave multipler

Aktive langsigtede investorer  

Udnyttelse af  value præmien

”Invest only if  you would be 

comfortable owning a stock 

even if  you had no way of  

knowing its daily share price”: 

Benjamin Graham

LANGSIGTEDE 

INDUSTRIELLE 

INVESTORER

Aktionær 
fokus

Langtidsholdbare 
forretningsmodeller

Finansielt 
stærkeUndervurderede

Målsætning

• Langsigtet investering

•Bevarelse af  kapital

•Bringe virksomheden og dens 

aktiver videre til næste generation i 

samme eller bedre forfatning

Forretnings-

mæssig værdi

OVERVURDERET

UNDERVURDERET

Sikkerheds-

margin

Markedsværdi

Køb

Sælg

2022



Porteføljerne er meget attraktivt prissat relativt til markedet

Investeringsforeningen Great Dane 
Globale Aktier

Investeringsforeningen Great Dane 
Europa Value

Nøgletal, december 2021

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 2,39        1,68         0,70     

Kurs/indtjening (P/E) 13,77      39,95       -26,18  

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 12,57      29,36       -16,79  

Kurs/pengestrøm (P/CF) 11,34      26,48       -15,14  

EV/EBITDA 9,33        27,84       -18,51  

Kurs/salg (P/S) 1,88        55,70       -53,83  

Kurs/indre værdi (P/B) 2,42        12,57       -10,16  

Overskudsgrad (%) 8,99        19,22       -10,23  

Egenkapitalens forrentning (%) 14,66      32,40       -0,18    

Omsætningsvækst (%) 15,83      29,42       -13,59  

Nettogæld/egenkapital (%) 41,40      75,88       -34,48  

Markedsværdi (mia. DKK) 403         2.880       -2.477  

Nøgletal, december 2021

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 2,93        2,62         0,31      

Kurs/indtjening (P/E) 13,40      26,83       -13,43   

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 10,82      23,52       -12,70   

Kurs/pengestrøm (P/CF) 9,05        20,67       -11,62   

EV/EBITDA 7,01        17,10       -10,10   

Kurs/salg (P/S) 1,71        5,21         -3,50     

Kurs/indre værdi (P/B) 1,50        6,31         -4,82     

Overskudsgrad (%) 9,43        18,53       -9,09     

Egenkapitalens forrentning (%) 12,74      19,74       -7,00     

Omsætningsvækst (%) 2,26        10,77       -8,52     

Nettogæld/egenkapital (%) 31,54      51,32       -19,78   

Markedsværdi (mia. DKK) 263,3      645,2       -381,9   

2022



• Inflationspres og stigende rente er meget 
gunstigt for value investorer

• Great Dane har førende value produkt og 
team i branchen

• Ingen style drift – du ved, hvad du får

• Historisk stor forskel på prissætning af  vækst 
og value ⇨ Upside potentialet er stort

• Efter dot.com boblen bristede, tog det 
valueaktier 7 måneder at hente 10 års 
afkastefterslæb til vækst

Hvorfor Great Dane Value ?

Nøgletal, december 2021

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Great Dane Europa Value

Kurs/indtjening (P/E) 13,40     26,83        -13,43 

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 10,82     23,52        -12,70 

Great Dane Globale aktier

Kurs/indtjening (P/E) 13,77     39,95        -26,18 

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 12,57     29,36        -16,79 

20222022
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VÆKST
VALUE2022

Inflation 

Renter 



Hos Great Dane får du glæde af  
stordriftsfordelene ved kapitalforvaltning

18

Note. Omkostningsprocenten er budgetteret ved det nuværende aftalegrundlag og uden performancehonorar, som kun kommer til udbetaling, når fondene 

slår deres benchmark (med High Water Mark på merafkastet i hele fondens levetid). Milliardformue giver ydermere mulighed for at forhandle bedre vilkår, så 

omkostningsprocenten kan komme under 0,5%. Bemærk at næsten hele stordriftsfordelen opnås i løbet af  de første 2 mia. DKK i formue.
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Globale Aktier
Omkostningsprocent ved stigende formue 
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Omkostningsprocent ved stigende formue 
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Godt nytår! 
2022
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Disclaimer

Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane Fund Advisors A/S har alle rettigheder til dette produkt. Investeringsforeningen Great Dane og Great 
Dane Fund Advisors A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen sker alene på eget 
ansvar. Investeringsforeningen Great Dane yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er investeringsforeningen Great Dane og/eller Great Dane 
Fund Advisors A/S ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af  brugen af  dette produkt. Den, der anvender informationen eller dele heraf, bør være 
opmærksom på, at informationen afspejles ved tidspunktet for tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing gennem afdelinger i en 
investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge, der placeres i en afdeling af  en 
investeringsforening, kan både øges og mindskes i værdi, og det er ikke sikkert, at placeret kapital tilbagevindes.


