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Great Dane INDEX+ 

Månedsrapportering for februar 2022 

 
INDEX+ gav i februar et afkast på -3,03% hvilket var dårli-

gere end benchmark, som gav et afkast på -2,72%. 

 

Februar måned blev historisk, da traditionel krig desværre igen 

indfandt sig på europæisk jord. Invasionen i Ukraine har 

medført en tsunami af nye markedspåvirkninger. Sanktioner-

ne mod Rusland påvirker alle aktier direkte eller indirekte. 

Konsekvenserne for den globale økonomi - bl.a. som følge af 

forventet energimangel - er vanskelige at estimere. Med andre 

ord: Hvad er det helt præcist for et scenarie, som den globale 

økonomi står i? Ydermere er truslen om A-våben og krig i et 

land med mange store atomkraftværker skræmmende. Alt i alt 

kan man ikke blive overrasket over, at markederne har sat sig 

lidt, og formentligt burde de have sat sig endnu mere! 

Vi kan dog ikke snakke os uden om, at INDEX+ leverede et 

skuffende afkast i februar - men dog inden for rammerne. 

Specielt den sidste dag i måneden var dyr. De mange påvirk-

ninger i markedet gør det ekstra svært at konkludere, hvorfor 

afkastet er, som det er. De 5 grundfaktorer klarede sig faktisk 

nogenlunde, uden at der dog var nogle tydelige mønstre for de 

4 af dem. Small cap og multifaktor viste dog pæne mønstre, 

som vi kan lide dem. De 20% dårligste multifaktoraktier gav 

et afkast for benchmark på -5,35%. Desværre gav vores aktier 

i samme gruppe et afkast på -6,28%, og så hjælper det ikke 

meget, at vores allokering til multifaktoren gavnede 0,15%.  

Det har generelt været historien i februar, at vores afkast i de 

forskellige segmenter har været dårligere end benchmark. Med 

andre ord har vores stock selection været mindre god. Vi 

kunne blot have valgt at investere 100% som benchmark i 

hver af faktorgrupperne, og så ville afkastet have været bedre i 

februar. Men det er ikke sådan, vi sammensætter porteføljen. 

Vi holder bl.a. også styr på risikoen, og det faktum kan meget 

vel have spist en stor del af vores afkast. Men det er ulogisk, at 

det skulle udgøre det hele. 

Vores fokus på risiko har medført, at vi gennem den seneste 

tid har intensiveret jagten på de aktier, som passer godt ind i 

porteføljen. Det er lykkedes udmærket, når vi måler på de 

daglige afkastudsving, som viser en tracking error på 0,87. Det 

er tilfredsstillende i det øjeblikkelige marked. Risikostyringen 

har også medvirket til, at når vi ”data miner”, så er det ikke 

muligt at finde nogle betydelige allokeringstab, som følge af, at 

porteføljen er skævt allokeret. Men det er dog en form for 

risikostyring, som alligevel kan være medvirkende. Den mo-

delportefølje, vi har beregnet, og som vi har som target i vores 

daglige styring, gjorde det markant bedre i denne måned end 

selve porteføljen. Vi er i øjeblikket et stykke væk fra model-

porteføljen, fordi vi ikke har investeret i lige så mange aktier, 

som følge af fondens stadigvæk begrænsede formue. Det 

betyder naturligvis, at det primært er i small cap segmentet,  vi 

afviger, og de 20% mindste aktier udgør halvdelen af denne 

afvigelse. I samme gruppe har vi realiseret et afkast, der er 1% 

dårligere end for modelporteføljen. De er altså vores ”små” 

aktier som ikke har været de ”rigtige”. Aktierne fejler dog ikke 

noget, men det viser, at der også er en betydelig tracking error 

mod modelporteføljen, indtil vi får investeret i en del flere 

aktier. Det er dog betryggende, at modelporteføljen har opnå-

et et markant bedre afkast end det generelle marked.  

 

Krigen har desuden medført store stigninger til våbenaktier. 

Afdelingen må ikke investere i udvalgte våben-aktier. Det har i 

denne måned betydet et afkast tab mod benchmark på 0,13%, 

hvilket naturligvis også er relevant at tage med.  
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Periodeafkast INDEX+ Benchmark Forskel

Februar 2022 -3,03% -2,72% -0,31%

3 måneder -3,91% -3,43% -0,48%

Siden start 1,13% 1,56% -0,43%

Forklaring til afkastforskel til benchmark

Faktorer

Value 0,017%

Min Vol 0,066%

Small cap 0,066%

Momentum 0,000%

ESG -0,006%

Rebalancering 0,053%

Multi faktor tilgang 0,153%

Øvrige

Sektor 0,029%

Land -0,010%

Kontanter 0,019%

Ovenstående afkastbidrag summer ikke

nødvendigvis til afkastforskellen



 

 
 

 

 

 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 1,88        1,84         0,04      Apple Ord 4,56

Kurs/indtjening (P/E) 32,35      32,91       -0,56     Microsoft Corp 3,61

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 23,84      23,76       0,08      Alphabet Inc 2,68

Kurs/pengestrøm (P/CF) 20,22      20,72       -0,50     Amazon.Com Inc 2,27

EV/EBITDA 38,95      30,53       8,42      Tesla Inc 1,23

Kurs/salg (P/S) 23,41      31,82       -8,41     Nvidia Corp 1,03

Kurs/indre værdi (P/B) 5,25        5,37         -0,12     Meta Platforms Inc 0,85

Overskudsgrad (%) 25,49      23,51       1,98      Berkshire Hathaway Inc 0,73

Egenkapitalens forrentning (%) 42,92      40,74       2,18      Johnson & Johnson 0,72

Omsætningsvækst (%) 25,00      25,31       -0,31     Unitedhealth Group Inc 0,72

Nettogæld/egenkapital (%) 62,37      63,30       -0,92     I alt 18,41

Markedsværdi (mia. DKK) 2.554      2.611       -56        558 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling versus benchmark, februar 2022 Sektorafkastbidrag versus benchmark, februar 2022

Sektorvægt i pct. Portefølje Benchmark Forskel Sektor Portefølje Benchmark Forskel

Information Technology 22,22 22,41 -0,19 Energy 0,17 0,19 -0,01

Financials 14,24 14,00 0,25 Materials 0,00 0,07 -0,07

Health Care 12,79 12,61 0,18 Industrials -0,32 -0,19 -0,13

Consumer Discretionary 11,10 11,64 -0,54 Consumer Discretionary -0,63 -0,55 -0,08

Industrials 9,77 10,13 -0,35 Consumer Staples -0,06 -0,07 0,01

Communication Services 7,66 8,00 -0,34 Health Care -0,15 -0,07 -0,08

Consumer Staples 6,77 7,20 -0,43 Financials -0,43 -0,42 -0,01

Materials 4,73 4,39 0,33 Information Technology -1,15 -1,10 -0,05

Energy 4,38 4,08 0,30 Communication Services -0,46 -0,46 0,00

Real Estate 2,64 2,71 -0,07 Utilities -0,02 -0,02 0,00

Utilities 2,41 2,83 -0,42 Real Estate -0,09 -0,10 0,01

Cash & Equivalents 1,29 0,00 1,29 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -3,13 -2,72 -0,42

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

Amazon.Com Inc 2,23 0,06 2,44 Meta Platforms Inc 0,90 -0,39 -32,78

Cheniere Energy Inc 0,31 0,06 18,85 Apple Ord 4,60 -0,25 -5,62

Anglo American Plc 0,30 0,05 18,18 Microsoft Corp 3,53 -0,13 -3,93

Cf Industries Holdings Inc 0,26 0,04 18,12 Paypal Holdings Inc 0,22 -0,11 -35,05

L3Harris Technologies Inc 0,21 0,04 20,29 Home Depot Inc 0,67 -0,10 -14,13

Chevron Corp 0,35 0,04 10,56 Tesla Inc 1,21 -0,09 -7,28

Check Point Software Technologies Ltd 0,19 0,04 19,46 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson 0,33 -0,08 -24,44

Abbvie Inc 0,36 0,03 7,71 Pfizer Inc 0,62 -0,07 -11,11

Nucor Corp 0,10 0,03 29,51 Shopify Inc 0,20 -0,07 -28,25

Palo Alto Networks Inc 0,16 0,02 14,60 Intuit Inc 0,34 -0,05 -14,75

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 0,12%

Marginal omkostningsprocent 0,05%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%
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Top 10 bidragere til afkast, februar 2022 Bund 10 bidragere til afkast, februar 2022
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Regional eksponering, februar 2022

Bemærk: På denne side er nøgletal og afkastbidrag beregnet på grundlag af porteføl-

jens 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 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. 


