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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for december 2021 

 
Foreningens portefølje gav et afkast på 7,31% i december, mens 

det generelle aktiemarked steg 3,27%. Afkastet for hele 2022 endte 

på 40,53% mod benchmarkets 30,95%. 

 

Aktierne sluttede året af med store stigninger, og det gav i særlig 

grad gevinst til valueaktierne, som for helåret samlet set gik forbi 

vækstaktierne. Sidstnævnte har fået det lidt mere modvind i 2021, 

når værdien af den forventede fremtidige indtjening ikke automa-

tisk stiger som følge af faldende renter. 

 
Inflationen står øverst på dagsordenen, og den steg i november til 

hele 6,8% i USA, så selv centralbankcheferne ikke længere tror på 

deres egen teori om, at den er et kortvarigt og forbigående fæno-

men drevet af pandemien. I USA forventer Federal Reserve nu 

stigninger i de korte renter på 1,5-2,0 procent de næste to år. Hvor 

meget det smitter af på Europa, må tiden vise. Den europæiske 

inflation er ’kun’ steget til 5%, mens den i Danmark begrænser sig 

til 3,4%, hvilket imidlertid også er det højeste niveau siden 2008. 

 

Omicron gav kursfald i starten af december og den sydafrikanske 

COVID 19 variant viste sig voldsomt smitsom hen over julen, 

hvor der gentagne gange blev sat nye både nationale og globale 

smitterekorder. Indtil videre har sygehusvæsnerne heldigvis kunnet 

stå for presset, ligesom Omicron forekommer mindre dødelig, 

hvilket dog må antages at skulle tilskrives vaccinationerne.  

 
Fire af porteføljens selskaber aflagde regnskab i december. Det var 

Kroger, Thor, Photronics og General Mills. Fællestrækket var, at 

de alle viste flotte resultater, som overgik markedets forventninger.  

 

Den store amerikanske supermarkedskæde Kroger voksede med 

hele 8% i 2020, hvor nedlukningerne fik amerikanerne til at spise 

mere hjemme. Derfor var det ventet, at omsætningen ville falde 

eller udvikle sig fladt i 2021, men Kroger har formået at fastholde 

det øgede forretningsomfang, og dermed har pandemien sandsyn-

ligvis påvirket amerikanernes dagligvareforbrug mere permanent. 

Kroger opjusterede forventningerne, og aktien steg med 11%. 

 
Hos Thor Industries, som er verdens største producent af cam-

pingvogne og autocampere, fortsætter ordrebogen sin voldsomme 

vækst. Thor har nu ordrer svarende til 1,5 års produktion, og for-

handlerne mangler stadig vogne til deres showrooms. Ledelsen har 

de seneste kvartaler hæftet sig ved, at der er kommet mange nye 

’campister’ under covid 19 pandemien, og at 1. gangs købere histo-

risk har vist sig at opgradere til en større model efter 3-5 år, hvilket 

lover godt for branchens fremadrettede forretningsgrundlag.  

 

Porteføljens lille producent af ’fotomasker’ til fremstilling af semi-

conductors og fladskærmschips, Photronics, leverede et stærkt 

regnskab. Omsætningen steg med 21% til ny rekord, og selskabet 

har glæde af, at det ikke kun er chips fra high-end producenterne, 

som ofte fremstiller deres egne fotomasker internt, der har glæde 

af den store efterspørgsel efter computerchips. 

 
Traditionen tro var det amerikanske General Mills, som aflagde det 

sidste regnskab før jul. Den velkendte producent af bl.a. müsli, yo-

ghurt, is og hundefoder har ligesom Kroger nydt godt af øget ef-

terspørgsel under pandemien. Også General Mills ser ud til at 

kunne både fastholde og endda øge omsætningen fra sidste års re-

kordniveau. Imidlertid er General Mills ligesom stort set alle andre 

fremstillingsvirksomheder påvirket af inflation. Producentpriserne 

stiger endnu mere end forbrugerpriserne, og det går ud over ind-

tjeningen. Derfor blev aktien trods en flot omsætningsvækst på 5% 

sendt ned med 4%, da dækningsgraden faldt fra 36 til 32%. 

 
Vi har i december taget delvist gevinst i Pfizer og Movado, som 

hver især har bidraget til det fornuftige afkast i 2022. Ligeledes har 

vi solgt de to mindre positioner i Viatris og Good Year, som vi 

modtog som henholdsvis spin-off fra Pfizer og betaling for Coo-

per Tire. Begge selskaber har vi set lidt an over de seneste kvartaler 

og konkluderet, at fremdriften ikke var god nok til at kompensere 

for bl.a. en ringere finansiel styrke, end de selskaber, de kom fra, 

og som vi normalt stiller som krav. 

 

I et aktiemarked, der samlet set handler i den dyre ende af sin hi-

storiske prissætning, anser vi medicinalaktierne for fornuftigt pris-

sat. Vi har købt engelske GlaxoSmithKline, som også indgår i vores 

nye Europa Value portefølje. Glaxo udmærker sig ved stabile og 

høje cash flows, som er rimeligt prissat samt et konkurrencedygtigt 

udbytteniveau. I tillæg hertil er Glaxo i færd med at gennemføre et 

spin-off af sin consumer health division for at få synliggjort værdi-

erne og fokuseret den tilbageværende forretning. Den type trans-

aktioner har vi god erfaring med fra bl.a. Siemens, Power og AIG. 

 
Godt nytår! 

 

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

December 2021 7,31% 3,27% 4,04%

3 måneder 8,61% 9,72% -1,11%

ÅTD 2021 40,53% 30,95% 9,59%

1 år 40,53% 30,95% 9,59%

Siden start 70,82% 114,52% -43,70%



 

 

 

  

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,39         1,68          0,70      Pfizer Inc 5,44

Kurs/indtjening (P/E) 13,77       39,95         -26,18    Nokia Oyj 4,16

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 12,57       29,36         -16,79    Western Forest Products Inc 4,12

Kurs/pengestrøm (P/CF) 11,34       26,48         -15,14    Mosaic Co 4,01

EV/EBITDA 9,33         27,84         -18,51    Hugo Boss Ag 4,00

Kurs/salg (P/S) 1,88         55,70         -53,83    Wells Fargo & Co 3,63

Kurs/indre værdi (P/B) 2,42         12,57         -10,16    Power Corporation Of Canada 3,37

Overskudsgrad (%) 8,99         19,22         -10,23    Cisco Systems Inc 3,33

Egenkapitalens forrentning (%) 14,66       32,40         -0,18     American International Group Inc 3,14

Omsætningsvækst (%) 15,83       29,42         -13,59    Photronics Inc 3,10

Nettogæld/egenkapital (%) 41,40       75,88         -34,48    Top 10 i alt 38,29

Markedsværdi (mia. DKK) 403         2.880         -2.477    37 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, december 2021 Sektorafkastbidrag, december 2021

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

Information Technology 22,56 23,69 -1,13 Information Technology 2,74 0,37 2,36

Financials 20,11 13,17 6,94 Materials 1,63 0,25 1,39

Consumer Discretionary 14,44 12,26 2,18 Financials 0,95 0,43 0,52

Consumer Staples 13,31 6,91 6,40 Consumer Staples 0,83 0,49 0,33

Health Care 13,00 12,63 0,37 Health Care 0,73 0,77 -0,04

Materials 12,53 4,17 8,36 Consumer Discretionary 0,20 -0,06 0,26

Industrials 2,24 10,21 -7,97 Industrials 0,14 0,44 -0,31

Cash & Equivalents 1,81 0,00 1,81 Cash & Equivalents -0,02 0,00 -0,02

Energy 0,00 3,13 -3,13 Energy 0,00 0,09 -0,09

Communication Services 0,00 8,31 -8,31 Communication Services 0,00 0,08 -0,08

Utilities 0,00 2,74 -2,74 Utilities 0,00 0,19 -0,19

Real Estate 0,00 2,79 -2,79 Real Estate 0,00 0,18 -0,18

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 7,20 3,25 3,95

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

Photronics Inc 2,95 1,05 41,25 First Solar Inc 3,00 -0,56 -16,72

Western Forest Products Inc 4,08 0,92 25,51 Movado Group Inc 2,90 -0,23 -7,18

Lumentum Holdings Inc 3,22 0,70 20,66 Glaxosmithkline Plc 0,70 0,00 1,31

Mosaic Co 4,04 0,59 13,91 Biogen Inc 0,83 0,01 0,74

Pfizer Inc 5,85 0,59 8,79 Viatris Inc 0,10 0,01 8,80

Nokia Oyj 4,26 0,56 13,43 Goodyear Tire & Rubber Co 0,25 0,02 4,27

Cisco Systems Inc 3,37 0,51 14,38 Wells Fargo & Co 3,96 0,02 -0,60

Lg Display Co Ltd 2,19 0,48 22,28 Henkel Ag & Co Kgaa 1,13 0,02 2,07

Bnp Paribas Sa 3,04 0,32 10,34 Mayr Melnhof Karton Ag 1,54 0,04 2,92

Hewlett Packard Enterprise Co 2,86 0,31 9,63 Thor Industries Inc 1,58 0,05 -2,42

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 18,69

Standardafvigelse benchmark 15,63

Sharpe ratio 1,16

R
2 0,82

Beta 1,08

Alpha -2,63%

Tracking error 8,13%

Omkostninger

ÅOP 0,97%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%
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Formue i mio. kr.
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Administrator Invest Administration A/S
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Investeringsrådgiver Great Dane Fund Advisors A/S
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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 me-

dian. Enkelte observationer (outliers) kan derfor påvirke eksempelvis P/E og P/CF vær-

dierne betydeligt, hvis en virksomheds resultat eller pengestrøm eksempelvis er negativt 

eller ligger tæt på nul. Kilde:  Invest Administration og Refinitiv Eikon. 


