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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for februar 2022 

 
Foreningens portefølje tabte 1,46% i en turbulent februar måned, 

hvor det generelle marked gik tilbage med 2,72%. 

 

Inflationsbekymringerne fik en sekundær rolle i februar måned 
efter den tragiske udvikling i Ukraine. Efter en længere anspændt 
periode med politiske uenigheder og militær optrapning ved 
grænsen, indledte de russiske styrker deres invasion af Ukraine. På 
verdensplan har det skabt stor vrede og demonstrationer med 
opbakning til den ukrainske befolkning. 

Invasionen af Ukraine har medført hårde sanktioner mod Rus-
land fra en lang række vestlige lande. De spænder bredt fra at 
ramme energisektoren til specifikke højtstående enkeltpersoner. 
Men de har især sigtet fra Vestens side på at lamme Rusland 
økonomisk. Her er det blandt andet foreslået at udelukke russiske 
banker fra det internationale bankbetalingssystem SWIFT.  

Da over 200 lande anvender SWIFT-systemet, medfører det, at 
Rusland vil få meget svært ved at finansiere det statslige budget 
og dermed også krigen gennem international låntagning. Der er 
imidlertid også en bagside af medaljen for landene, som pålægger 
sanktionerne, idet udelukkelsen af Rusland fra det internationale 
finansielle system også betyder, at andre bankers beholdninger og 
lån i Rusland, vil være lige så vanskelige at redde. Et sammenkob-
let finansielt system har derfor skabt en dominoeffekt på aktie-
markederne, hvor især de Europæiske finansaktier oplevede 
signifikante kurstab de seneste uger, heriblandt nogle af porteføl-
jens aktier, Deutsche Bank, BNP Paribas og NN Group.  

Selvom det er vanskeligt at forudsige varigheden af sanktionerne, 
og hvilke sidevirkninger de vil få, vurderer vi samlet set at porte-
føljens finansaktier har en begrænset eksponering mod Rusland 
og Ukraine, og vil derfor ikke vil få vedvarende negative konse-
kvenser af betydning.  

De omtalte banker har ikke desto mindre bidraget meget negativt 
til afkastet i februar. Selskaberne har til gengæld præsenteret rigtig 
fine regnskaber med først Deutsche Bank i slutningen af januar, 
og senest BNP Paribas i starten af februar. Sidstnævnte viste, at 
de både formår at trimme omkostninger og samtidig øge forret-
ningsomfanget, hvilket gav et endog meget positivt resultat for 
både fjerde kvartal og helåret 2021. BNP er kommet i mål på alle 
parametre i deres 5-års strategiplan fra 2016, og har derfor præ-
senteret deres strategi frem mod 2025, som blandt andet indebæ-
rer en målsætning om en forrentning af egenkapitalen på 11%. 
Aktien handler til en kurs-indre værdi lige over 0,5. 

Det amerikanske bryggeri Molson Coors er i fuld gang med at 
bevæge sig væk fra ’konsumøl’ med lave marginer til premium-
produkter som specialøl og hard seltzer, og kvartalsregnskabet 
viste en ny rekordandel for premiumprodukterne. Kombineret 
med et positivt outlook for 2022, hvor Molson forventer, at færre 
COVID restriktioner vil løfte selskabets resultater markant, har 
aktien været en positiv bidragsyder i februar måned. 

Højdespringeren i februar var amerikanske Mosaic, som produce-
rer kalium og fosfor, der anvendes som kunstgødning i landbru-

get. Priserne var allerede før krigen i Ukraine steget markant det 
seneste år. Men da Vesten sanktioner mod Rusland rammer to af 
verdens største kaliumproducenter, Uralkali og Belaruskali, ser 
Mosaic og de øvrige vestlige producenter ind i meget favorable 
markedsbetingelser i 2022. I tillæg hertil er priserne på flere af-
grøder steget betydeligt, hvilket får landmændene til at øge deres 
gødningsforbrug. 

En anden positiv bidragsyder i februar var træ- og tømmerprodu-
centen Western Forest, der nød godt af, at træpriserne igen er 
skudt i vejret. Selskabet har fordel af stor fleksibilitet i sine geo-
grafiske afsætningskanaler, som gjorde det muligt at allokere mere 
af omsætningen til Japan og andre lande, hvor indtjeningsmargi-
nen er særlig gunstig. 

Den største negative bidragsyder i februar var medicinalprodu-
centen Pfizer. På trods af et fantastisk regnskab og udsigt til 
endnu mere vækst fra vacciner i 2022, tog markedet negativt mod 
årsregnskabet. Pfizer forventer en vækst på 23% ift. 2021, hvilket 
skuffede analytikerne, som mente det var alt for konservativt. 
Pfizer baserer deres outlook på allerede indgåede aftaler og kon-
trakter, som er færdigforhandlede men ikke endegyldigt under-
skrevet. Derfor så vi en stribe opjusteringer af 2021 resultatet, 
efterhånden som året skred frem. Vi mistænker, dette mønster vil 
gentage sig i 2022. Resten af Prizers forretning voksede 2%, 
hvilket var skuffende og noget ringere end målsætningen om 5-
6%. Men med godkendelsen af deres nye COVID-19 pille og en 
markant styrket balance, ser vi stadig positivt på selskabet. 

Vi har i februar reduceret vores position i modeselskabet Hugo 
Boss og solgt vores position i lægemiddelproducenten Biogen. 
Hugo Boss var, som følge af selskabets flotte comeback fra 
COVID 19-nedlukningerne og et stærkt momentum i onlinesal-
get, en af porteføljens bedste performere i 2021.  

Biogen kom med kvartalsregnskab i starten af februar og gav nok 
en gang en meget skuffende update på deres omdiskuterede 
middel mod Alzheimers, Aduhelm. Midlet omsatte for blot 1 
mio. USD, hvilket var langt under forventningen. Der foreligger 
desuden nu et meget negativt udkast til den kommende afgørelse 
af, om Aduhelm kan få tilskud fra den amerikanske sygesikring. 
Kombineret med øget generisk konkurrence til Biogens resteren-
de lægemidler, som også tabte mere terræn end forventet det 
seneste kvartal, kan vi ikke være tilfredse med udviklingen i den 
underliggende forretning.  
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Februar 2022 -1,46% -2,72% 1,26%

3 måneder 5,06% -3,43% 8,49%

ÅTD 2022 -2,09% -6,49% 4,40%

1 år 24,52% 19,18% 5,34%

Siden start 67,33% 100,61% -33,27%



 

 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,57        1,84         0,72     Mosaic Co 5,72

Kurs/indtjening (P/E) 14,08      32,91       -18,83  Pfizer Inc 4,62

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 11,25      23,76       -12,51  Western Forest Products Inc 4,42

Kurs/pengestrøm (P/CF) 8,66        20,72       -12,06  Wells Fargo & Co 4,31

EV/EBITDA 8,44        30,53       -22,09  Nokia Oyj 3,81

Kurs/salg (P/S) 1,71        31,82       -30,11  American International Group Inc 3,61

Kurs/indre værdi (P/B) 2,06        5,37         -3,31    Molson Coors Beverage Co 3,39

Overskudsgrad (%) 15,24      23,51       -8,27    Power Corporation Of Canada 3,35

Egenkapitalens forrentning (%) 15,37      33,22       -17,85  Photronics Inc 3,23

Omsætningsvækst (%) 17,91      25,31       -7,40    Cisco Systems Inc 3,13

Nettogæld/egenkapital (%) 28,82      63,30       -34,47  Top 10 i alt 39,60

Markedsværdi (mia. DKK) 355         2.611       -2.256  37 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, februar 2022 Sektorafkastbidrag, februar 2022

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

Information Technology 21,03 22,41 -1,38 Materials 1,36 0,07 1,29

Financials 20,47 14,00 6,47 Consumer Staples 0,46 -0,07 0,53

Consumer Staples 14,49 7,20 7,28 Cash & Equivalents 0,01 0,00 0,01

Materials 14,34 4,39 9,94 Industrials -0,14 -0,19 0,05

Consumer Discretionary 11,89 11,64 0,26 Consumer Discretionary -0,43 -0,55 0,12

Health Care 11,01 12,61 -1,60 Information Technology -0,57 -1,10 0,53

Cash & Equivalents 4,87 0,00 4,87 Health Care -0,89 -0,07 -0,81

Industrials 1,90 10,13 -8,23 Financials -1,24 -0,42 -0,82

Energy 0,00 4,08 -4,08 Energy 0,00 0,19 -0,19

Communication Services 0,00 8,00 -8,00 Communication Services 0,00 -0,46 0,46

Utilities 0,00 2,83 -2,83 Utilities 0,00 -0,02 0,02

Real Estate 0,00 2,71 -2,71 Real Estate 0,00 -0,10 0,10

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -1,44 -2,72 1,28

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

Mosaic Co 4,79 1,32 30,95 Bnp Paribas Sa 3,18 -0,55 -16,67

Molson Coors Beverage Co 3,10 0,29 9,24 Pfizer Inc 4,79 -0,54 -11,11

Western Forest Products Inc 4,16 0,24 6,02 Nn Group Nv 2,39 -0,34 -13,74

Kroger Co 2,77 0,21 7,62 Gilead Sciences Inc 2,56 -0,33 -12,25

American International Group Inc 3,49 0,19 5,81 Nokia Oyj 3,87 -0,31 -7,83

Movado Group Inc 2,62 0,16 6,10 Kia Corp 2,45 -0,26 -9,96

Tate & Lyle Plc 2,62 0,16 6,40 Deutsche Bank Ag 3,09 -0,26 -8,14

Sawai Group Holdings Co Ltd 2,11 0,11 5,12 Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 2,88 -0,19 -6,38

Photronics Inc 3,10 0,09 2,79 Magna International Inc 2,39 -0,18 -7,43

Lyondellbasell Industries Nv 2,04 0,01 0,29 Power Corporation Of Canada 3,41 -0,15 -4,28

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 18,86

Standardafvigelse benchmark 15,71

Sharpe ratio 0,82

R
2 0,81

Beta 1,08

Alpha -1,57%

Tracking error 8,29%

Omkostninger

ÅOP 0,97%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

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 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. 


