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Great Dane Europa Value  

Månedsrapportering for december 2021 

 
Foreningens Europa Value portefølje fik et afkast på 5,24% i de-

cember mod et benchmark på 5,57%. 

 

December blev en meget positiv måned med store positive kurs-

stigninger på aktiemarkederne på trods af, at den økonomiske ak-

tivitet i Eurozonen faldt mere end forventet, et tilbageslag som var 

drevet af spredningen af den nye Omicron variant. I takt med at 

nye restriktioner indføres er det de sædvanlige sektorer, der bliver 

ramt, d.v.s. restaurationer, kulturliv etc.  

De europæiske regeringer har speedet op for ”booster” vaccinati-

oner i et forsøg på at bremse spredningen, men det ser ud til at 

være en postgang for sent. På den positive side er der meget, der 

tyder på, at de tidligere vaccinationer og ”boosters” har medført, 

at de smittede oplever et meget mildere sygdomsforløb. Flere for-

skere er begyndt at tale om, at et peak er nået for spredningen, og 

det virker til, at aktiemarkederne er kommet til samme konklusion.  

Det var ventet, at inflationen i Europa ville vise en aftagende ten-

dens i december, da tallet skulle offentliggøres første fredag i det 

nye år. Imidlertid fortsatte priserne op, da Eurostat offentliggjorde 

5,0%, hvor markedet kun havde forventet 4,8% og dermed et fald 

fra de 4,9% i november. Inflationen er fortsat drevet af flaskehals-

problemer i forsyningslinjerne, især energipriserne men også føde-

varepriserne. Covid, inflation og rentepres spøger stadig og lægger 

et stort pres på centralbankchefernes ageren i den kommende tid. 

Kigger vi i porteføljen, var den helt store frontløber i december 

vores hollandske small cap selskab Accell (som vi også omtalte 

sidst, og som ligeledes var en af højdespringerne i november). Sel-

skabet er Europas største producent af cykler, markedsleder inden-

for elcykler og næststørst på cykeldele og -udstyr. Accell gav status  

den 10. december, der viste, at driftsindtjeningen år til dato for no-

vember 2021, landede på 107 mio., hvilket var 32,1% højere end 

samme periode i 2020.  

Finske Nokia, der opererer indenfor teleinfrastruktur, var en anden 

af decembers store bidragsydere. Stigningen på 13,4% var drevet 

af positive forventninger til det kommende regnskab og det fak-

tum, at Nokia handler med en betydelig discount til sektoren (for-

ward P/E 15,66 versus 27,21 for sektoren). Flere analytikere har 

hævet deres skøn for det kommende resultat. 

En anden genganger fra sidste måneds rapportering er stålselskabet 

ArcelorMittal, denne gang heldigvis som en af de største positive 

bidragsydere til afkastet i december. Den positive kursudvikling er 

dels drevet af generel sektormedvind, som har afsæt i aftaler mel-

lem USA og Europa om bekæmpelse af meget forurenende og 

energikrævende stålproduktion (beskidt stål), dumping og overka-

pacitet - samt en aftale om toldfri adgang for EU’s stålselskaber 

tilbage til niveauerne før Trumps handelskrig med verden. Endelig 

blev der sat fokus på nødvendigheden af en større andel af ”grønt-

stål” i fremtiden. Selskabsspecifikke nyheder om ArcelorMittal’s 

fortsatte gældsnedbringelse, tilbagekøb af egne aktier og planlagte 

prisstigninger på deres stålprodukter i fremtidige kontrakter bidrog 

også til en god måned for den Luxembourg baserede virksomhed. 

EDF, det franske forsyningsselskab, var den helt store afkastmæs-

sige synder i december. Aktierne i den franske el-gigant kom i før-

ste omgang under pres, fordi den franske regering luftede planer 

om at tvinge EDF til at sælge billig el til konkurrenterne. Siden faldt 

aktien med hele 13% på en dag, hvor nyheden om, at de måtte 

lukke reaktorer efter en planlagt 10-års inspektion af atomkraftvær-

ket i Civaux i det vestlige Frankrig. Der blev fundet rørfejl tæt på 

nogle svejsninger af et backup-sikkerhedssystem, så EDF må for-

længe nedlukningen af værket for at erstatte de berørte dele af an-

lægget. I forlængelse heraf besluttede EDF ydermere at tage sit 

atomkraftværk i Chooz ud af drift, da det benytter de samme sik-

kerhedssystemer. Nedlukningerne medførte et væsentligt tab af 

produktion, og EDF valgte derfor at gå den tunge gang og nedju-

stere selskabets forventninger til driftsindtjeningen for 2021. Reak-

torerne forventes imidlertid at være oppe at køre igen inden for 4 

måneder, så vi benyttede lejligheden til at øge positionen i aktien.  

Debatten i Europa kører lige nu på, om atomkraft kan - og bør - 

spille en større fremtidig rolle i den grønne omstilling, og om den 

kan stemples som grøn energi. Politikere og forskere arbejder hen 

mod en mere sikker form for atomkraft i fremtiden, der vil adskille 

sig fra tidligere tiders a-kraftværker. Thoriumkraftværker vil kunne 

begrænse flere af de kendte problemer, der er ved de gamle uran-

baserede værker som følge af lettere adgang til en mindre og billi-

gere mængde brændsel til samme energimængde, mindre radioak-

tivt affald, kortere halveringstid og værker, der ikke kan bruges til 

fremstilling af a-våben. Værkerne vil desuden blive mindre og kan 

stå mere decentralt. Det bliver spændende at se, om det er en farbar 

vej, der kan hjælpe til med nedbringelse af brugen af fossile brænd-

stoffer i fremtiden.  

Porteføljen står med sin finansielle styrke og lavt prissatte aktier 

med stærke pengestrømme særdeles godt rustet til et 2022 med 

øget inflationspres og risiko for stigende renter. 

Great Dane Fund Advisors A/S 
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

December 2021 5,24% 5,57% -0,33%

Siden start 1,59% 6,76% -5,17%



 

 

  

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,93        2,62         0,31     Glaxosmithkline Plc 4,16

Kurs/indtjening (P/E) 13,40      26,83       -13,43  Swatch Group Ag 4,02

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 10,82      23,52       -12,70  Tate & Lyle Plc 3,95

Kurs/pengestrøm (P/CF) 9,05        20,67       -11,62  Orange Sa 3,85

EV/EBITDA 7,01        17,10       -10,10  Atos Se 3,85

Kurs/salg (P/S) 1,71        5,21         -3,50    Hsbc Holdings Plc 3,85

Kurs/indre værdi (P/B) 1,50        6,31         -4,82    Bnp Paribas Sa 3,84

Overskudsgrad (%) 9,43        18,53       -9,09    Nn Group Nv 3,76

Egenkapitalens forrentning (%) 12,74      19,74       -7,00    Ubs Group Ag 3,74

Omsætningsvækst (%) 2,26        10,77       -8,52    Barclays Plc 3,74

Nettogæld/egenkapital (%) 31,54      51,32       -19,78  Top 10 i alt 38,76

Markedsværdi (mia. DKK) 263,3      645,2       -381,9  28 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, december 2021 Sektorafkastbidrag, december 2021

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

Financials 25,04 15,77 9,27 Financials 1,54 0,88 0,67

Materials 13,78 7,93 5,85 Consumer Discretionary 1,16 0,47 0,68

Health Care 11,22 14,71 -3,49 Materials 0,93 0,51 0,41

Consumer Staples 10,97 12,75 -1,78 Consumer Staples 0,68 0,80 -0,12

Consumer Discretionary 10,97 11,39 -0,42 Health Care 0,68 0,86 -0,18

Industrials 8,80 15,43 -6,62 Industrials 0,47 1,13 -0,66

Information Technology 7,33 8,50 -1,17 Information Technology 0,41 0,30 0,11

Cash & Equivalents 4,49 0,00 4,49 Communication Services 0,09 0,10 -0,01

Communication Services 3,85 3,53 0,32 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

Utilities 3,54 4,22 -0,68 Utilities -0,57 0,23 -0,80

Energy 0,00 4,55 -4,55 Energy 0,00 0,25 -0,25

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 5,38 5,55 -0,17

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

Accell Group Nv 3,17 0,73 24,52 Electricite De France Sa 3,65 -0,63 -16,62

Nokia Oyj 3,68 0,47 13,43 Atos Se 3,80 -0,03 -1,08

Arcelormittal Ord 2,59 0,43 17,62 K&S Ag 3,00 0,04 1,07

Bnp Paribas Sa 4,02 0,41 10,34 Barclays Plc 4,03 0,06 2,87

Carrefour Sa 3,85 0,39 10,17 Buzzi Unicem Spa 2,60 0,07 2,44

Volkswagen Ag 4,00 0,38 9,79 Henkel Ag & Co Kgaa 3,73 0,08 2,07

Nn Group Nv 4,02 0,33 8,36 Siemens Ag 0,68 0,09 4,18

Hsbc Holdings Plc 4,12 0,29 8,42 Orange Sa 4,21 0,09 2,29

Danieli & C Officine Meccaniche Spa 3,51 0,28 7,99 Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 2,70 0,10 3,63

Stora Enso Oyj 3,62 0,28 7,79 Swatch Group Ag 4,35 0,12 3,35

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%
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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 bereg-

net på grundlag af de officielle indre værdier.  Fra oktober 2021 beregnes nøgletallene 

i øverste venstre tabel for alle foreningens afdelinger som vægtede gennemsnit fra Ei-

kon 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. 


