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Great Dane Europa Value  

Månedsrapportering for februar 2022 

 
Foreningens Europa Value portefølje tabte 3,01% i en turbulent 

februar måned, hvor benchmarket faldt 3,02%.  

 

Det er vanskeligt at forstå, at der er krig i Ukraine, og at Putins 

tropper i skrivende stund forsøger at besætte et europæisk nabo-

land. Det har selvsagt skabt stor vrede og fordømmelse rundt 

omkring i verden.  Invasionen af Ukraine har medført en lang 

række sanktioner mod Rusland. De spænder bredt fra energisek-

toren, beslaglæggelse af oligarkers og Putin støtters aktiver, ude-

lukkelse fra det internationale bankbetalingssystem SWIFT, 

udelukkelse fra sports- og kulturbegivenheder og kraftig be-

grænsning af samhandel med Rusland for blot at nævne nogle få. 

Alle tiltag sigter på at lamme den russiske økonomi og at synlig-

gøre overfor den menige russer, at det ikke blot er en mindre 

”sikkerhedsoperation” i nabolandet Ukraine, Putin har iværksat, 

men derimod en uprovokeret invasion af en fredelig nabostat.  

 

Krigen i Ukraine har skabt stor usikkerhed på de finansielle 

markeder, hvilket også har ramt selskaberne i vores portefølje. De 

bliver enten ramt direkte eller indirekte af deres eksponering til 

Ukraine og Rusland i form af fabrikker, butikker, produktion, 

salg, finansielle mellemværender, råvarer og underleverandører. 

 

Uanset krigen er der stadig rekordhøj inflation i Eurozonen, hele 

5,8% i februar, og COVID 19 har ikke helt sluppet sit tag i konti-

nentet. Med krigen er disse bekymringer nu sat i baggrunden af 

den voldsomme sikkerhedspolitiske situation, og dermed kan 

rentestigninger også være udskudt, da invasionen medfører risiko 

for både tilbagegang og recession i den europæiske økonomi.  

 

Hele 19 selskaber i porteføljen aflagde kvartalsregnskaber i 

februar, hvor UBS, Sanofi, BNP, GlaxoSmithKline, ArcelorMit-

tal, Zurich, Siemens, BIC, Carrefour, Orange, NN Group, 

HSBC, Fresenius, Barclays og Henkel (15 selskaber) alle kom 

med rigtig gode regnskaber, der var bedre end forventet. BASF 

kom med et lidt blandet resultat, der højst var OK. Endelig 

kom ATOS, EDF og Nokia alle med kvartalsregnskaber, der 

ikke levede op til det forventede, med ATOS som den største 

skuffelse.  

 

Største negative bidragsyder var den franske bank BNP Paribas, 

som faldt -16,7%. Kursfaldet må tilskrives krigen i Ukraine, for 

BNP præsenterede et meget positivt regnskab, der endte en del 

over analytikernes forventninger. Resultatet var især drevet af 

fortsat positivt momentum i deres segment ”Domestic Mar-

kets”. Her havde de stigninger i både udlån og indlån på samtli-

ge markeder, som samlet endte med en stigning på 4,2% for 

udlånet og 8,6% for indlånet, og hvor omstrukturering og 

besparelser yderligere bidrog til en stigning i driftsresultatet på 

flotte 11,8%. Bankens outlook (dog før Ruslands krig mod 

Ukraine) var fortsat positive i forventning om kommende 

rentestigninger, og ledelsen kvitterede ved at øge udbyttet.  

Største positive bidragsyder var den tyske gødningsproducent 

K+S, som udvinder potaske og sælger fosfor samt kaliumpro-

dukter til landbruget. Aktien steg hele +37%. Fosfor og kalium 

er sammen med nitrogen de tre vigtigste plantenæringsmidler i 

såkaldte NPK blandinger. Aktiekursen på K+S og prisen på 

potaske er steget voldsomt i takt med, at der er udsigt til at 

konkurrenterne i Rusland (Uralkali, mest kendt som sponser for 

HAAS Formel 1 team) og Hviderusland (Belaruskali) vil blive 

ramt af Vestens sanktioner. Yderligere er Ukraine blandt ver-

dens største producenter af afgrøder som hvede og majs. Disse 

vigtige forsyninger til verdensmarkedet er der nu stor usikker-

hed om p.g.a. krigen, hvilket igen får efterspørgslen efter leve-

rancer fra andre producenter til at stige. 

Krigschokket, der netop nu hænger over Europa og de finan-

sielle markeder, vil sløre udsigterne for den europæiske og 

globale økonomi i de kommende måneder og komplicere tilba-

gerulningen af centralbankerne hjælpeprogrammer uanset den 

rekordhøje inflation. Aktiemarkerne må forventes at blive 

præget af voldsomme udsving, hvor frygt for eskalation, øko-

nomisk recession og den daglige nyhedsstrøm sandsynligvis vil 

medføre op- og nedture i markedet, som ligger over det norma-

le. Samlet set har porteføljens selskaber en begrænset direkte 

eksponering til Ukraine og Rusland. Porteføljens selskaber er 

finansielt stærkere end gennemsnittet, og indtjeningen i langt 

hovedparten af selskaberne har slået forventningerne i seneste 

kvartal. Det er desuden værd at bemærke, at aktiemarkerne 

historisk set har klaret sig fornuftigt gennem store som små 

konflikter. Dog har den omfattende globalisering og øgede 

samhandel de seneste årtier kan medføre større økonomiske 

konsekvenser i dag end tidligere. 

 

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Februar 2022 -3,01% -3,02% 0,01%

3 måneder 4,32% -0,83% 5,15%

ÅTD 2022 -0,87% -6,07% 5,19%

Siden start 0,70% 0,28% 0,42%



 

 

Nøgletal, februar 2022 10 største positioner i porteføljen, februar 2022 Ultimo vægt

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,96        2,74         0,21     Tate & Lyle Plc 4,43

Kurs/indtjening (P/E) 13,88      38,63       -24,75  Orange Sa 4,35

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 10,55      20,05       -9,50    Hsbc Holdings Plc 4,35

Kurs/pengestrøm (P/CF) 7,54        14,04       -6,50    Swatch Group Ag 4,06

EV/EBITDA 7,10        14,00       -6,89    Carrefour Sa 3,97

Kurs/salg (P/S) 1,78        4,17         -2,39    Glaxosmithkline Plc 3,95

Kurs/indre værdi (P/B) 1,47        5,03         -3,56    K&S Ag 3,92

Overskudsgrad (%) 11,05      22,52       -11,47  Accell Group Nv 3,89

Egenkapitalens forrentning (%) 10,67      20,28       -9,62    Ubs Group Ag 3,80

Omsætningsvækst (%) 15,15      9,27         5,87     Zurich Insurance Group Ag 3,79

Nettogæld/egenkapital (%) 22,91      47,32       -24,41  Top 10 i alt 40,51

Markedsværdi (mia. DKK) 261,1      616,7       -355,6  28 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, februar 2022 Sektorafkastbidrag, februar 2022

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

Financials 24,49 16,20 8,29 Materials 0,47 0,04 0,43

Materials 14,69 7,71 6,98 Consumer Staples 0,37 -0,10 0,48

Consumer Staples 11,72 13,02 -1,31 Consumer Discretionary 0,16 -0,84 1,00

Consumer Discretionary 11,54 10,91 0,64 Communication Services 0,15 -0,07 0,21

Health Care 10,68 14,96 -4,28 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

Industrials 7,56 14,62 -7,06 Utilities -0,12 0,08 -0,20

Information Technology 6,20 7,65 -1,45 Information Technology -0,20 -0,30 0,10

Cash & Equivalents 6,04 0,00 6,04 Health Care -0,66 0,13 -0,78

Communication Services 4,35 3,79 0,56 Industrials -0,73 -0,47 -0,26

Utilities 2,74 4,43 -1,69 Financials -1,81 -1,41 -0,41

Energy 0,00 5,43 -5,43 Energy 0,00 -0,06 0,06

Real Estate 0,00 1,28 -1,28 Real Estate 0,00 -0,03 0,03

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -2,38 -3,03 0,65

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

K&S Ag 3,49 1,09 37,08 Bnp Paribas Sa 3,97 -0,67 -16,67

Tate & Lyle Plc 4,46 0,27 6,40 Nn Group Nv 3,95 -0,54 -13,74

Swatch Group Ag 3,99 0,23 7,60 Fresenius Se & Co Kgaa 3,56 -0,52 -14,51

Carrefour Sa 3,97 0,22 5,76 Danieli & C Officine Meccaniche Spa 2,74 -0,41 -14,13

Orange Sa 4,45 0,16 3,75 Basf Se 3,20 -0,40 -12,27

Arcelormittal Ord 2,40 0,14 5,74 Barclays Plc 3,99 -0,29 -7,47

Atos Se 3,36 0,04 1,05 Nokia Oyj 3,16 -0,25 -7,83

Sanofi Sa 3,79 0,03 0,75 Societe Bic Sa 3,63 -0,24 -6,44

Accell Group Nv 4,01 0,00 -0,20 Glaxosmithkline Plc 4,19 -0,19 -4,71

Ubs Group Ag 4,22 -0,05 -0,02 Buzzi Unicem Spa 2,40 -0,17 -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%
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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 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. 


