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Great Dane Europa Value  

Månedsrapportering for marts 2022 

 
Foreningens Europa Value portefølje gav et afkast på 0,02% i 

marts måned mod benchmarket på 1,10%.  

 

Krigen i Ukraine gav volatile markeder i marts måned, og det står 

nu klart, at krigen kan få store konsekvenser for den økonomiske 

aktivitet og den i forvejen meget høje inflation, som lå på hele 

7,5% i eurozonen i marts. Højere energi-, råvare- og fødevarepri-

ser samt usikkerhed om udviklingen i den internationale samhan-

del svækker den økonomiske tillid. Hertil kan nuværende og 

eventuelle nye sanktioner medvirke til at neutralisere den ellers 

solide fremgang i europæisk økonomi, der var ved at vise sig efter 

COVID-19 pandemiens tilbagegang.  

Den økonomiske vækst forventes at aftage globalt som en direkte 

afledt effekt af krigen i Ukraine og de efterfølgende sanktioner 

mod Rusland, hvor Europa selvfølgelig vil blive ramt hårdere end 

Nordamerika p.g.a. en større samhandel. ECB forventer nu en 

BNP-vækst på 3,7% i 2022 mod 4,2% før krigen. Den høje 

inflation og krigen skubber forventningerne til fremtidige rente-

stigninger i hver sin retning lige nu. Det er ikke en bekvem situa-

tion for centralbankerne, der vil gøre meget for at undgå den 

udvikling, som ingen ønsker, nemlig stagflation, dvs. ingen vækst 

og høj inflation. Centralbankerne tager nu straffen for den alt for 

lempelige pengepolitik både før og efter COVID-19. 

Foreningen har ingen russiske eller ukrainske selskaber i porteføl-

jen og således ingen direkte investeringer i Rusland. Men det 

betyder ikke, at porteføljen ikke bliver negativt påvirket. Samlet 

set har porteføljens selskaber en begrænset eksponering, men 

enkelte virksomheder har produktion eller underleverandører i 

regionen. Vi følger naturligvis udviklingen meget tæt og vurderer 

løbende følgevirkningerne for vores selskaber. 

Seks af porteføljens selskaber offentliggjorde regnskab i marts. 

Wüestenrot, Buzzi Unicem, Danieli, K+S, VW og Accell kom 

alle med regnskaber, som i høj grad levede op til eller overgik 

forventningerne. Den tyske bilproducent VW er hæmmet af et 

fald i antallet af solgte biler men viste samlet set en flot omsæt-

ningsmæssig fremgang, et driftsresultat og en nettoindtjening, der 

var bedre end forventet. VW har forbedret sin indtjeningskvalitet, 

når vi vurderer produktmix og prissætning. Derudover er spare-

programmet i relation til ”corporate overhead” forud for tidspla-

nen. Andelen af elektriske køretøjer (EVs) leveret på verdensplan 

fra VW steg til 369.000 biler eller 7,5 % af alle solgte køretøjer i 

2021. ID.4 blev den bedst sælgende model, og VW hævder endda 

at have et efterslæb på over 500.000 biler i Europa på grund 

chipmangel, hvilket svarer til mere end 10% af VW-mærkets 

samlede salg. Det er vigtigt for VW at holde momentum i omstil-

lingen til EV, bl.a. for at undgå bøder fra EU på den samlede 

CO2 udledning fra gruppens biler. Der kommer således flere nye 

modeller i de kommende år. VW har masser af værdier i pro-

duktporteføljen, bl.a. VW, Skoda, Seat, Audi, Porsche, Bentley, 

Lamborghini, som ledelsen vil forsøge at synliggøre. Senest er en 

selvstændig børsnotering af bilmærket Porsche annonceret i 4. 

kvartal 2022. Men der hersker selvsagt stor usikkerhed omkring 

de fortsatte flaskehalsproblemer og krigen i Ukraine, hvilket kan 

påvirke verdensøkonomien, lysten og evnen til at købe nye biler. 

Sidst skrev vi om tyske K+S, som udvinder og sælger fosfor og 

kaliumprodukter som kunstgødning til landbruget. Selskabet 

offentliggjorde allerede i starten af februar foreløbige tal for 4. 

kvartal 2021. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) på EUR 960 

mio. var markant over deres tidligere udmeldte forventning. 

Kurspåvirkningen var derfor begrænset på selve dagen for regn-

skabsoffentliggørelsen. Selskabets gæld er nu nedbragt fra 3,2 

mia. til 0,6 mia. drevet af frasalget af K+S amerikanske saltaktivi-

teter og et meget godt år i 2021. 4. kvartal blev det bedste kvartal 

nogensinde i K+S’ historie, drevet af de høje og stigende priser 

på kalium. Forventninger for 2022 er en fordobling af EBITDA 

til et niveau på 1,6-1,9 mia. drevet af fortsat stigende efterspørgsel 

samt russiske og hviderussiske konkurrenter, som er sat ud af spil. 

K+S var derfor igen den største positive bidragsyder til afkastet 

med en stigning på 19,6% i marts. 

Ved udgangen af februar kom den fransk IT-virksomhed Atos 

med et skuffende regnskab. Tallene blev sandsynligvis ikke bedre 

af, at den nye CEO har haft gang i en større oprydning i forret-

ningen. Nu, vurderer vi, kan Atos begynde at se frem mod en 

mere positiv udvikling i aktiviteterne i de kommende kvartaler. 

Ledelsen præsenterer ny strategi på den kommende kapitalmar-

kedsdag til maj. Atos var den største negative bidragsyder i porte-

føljen med et afkast på -22,75% i marts. 
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Marts 2022 0,02% 1,10% -1,08%

3 måneder -0,85% -5,03% 4,18%

ÅTD 2022 -0,85% -5,03% 4,18%

Siden start 0,72% 1,39% -0,67%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,10        2,84         0,26     K&S Ag 4,64

Kurs/indtjening (P/E) 54,66      42,39       12,27   Hsbc Holdings Plc 4,39

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 10,56      18,17       -7,62    Carrefour Sa 4,19

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,05        16,29       -10,24  Tate & Lyle Plc 4,18

EV/EBITDA 7,19        14,33       -7,13    Ubs Group Ag 4,18

Kurs/salg (P/S) 1,76        4,19         -2,43    Orange Sa 4,13

Kurs/indre værdi (P/B) 1,39        5,00         -3,61    Danish Krone 4,10

Overskudsgrad (%) 18,62      25,70       -7,08    Glaxosmithkline Plc 4,08

Egenkapitalens forrentning (%) 10,73      21,79       -11,06  Zurich Insurance Group Ag 4,02

Omsætningsvækst (%) 11,50      11,18       0,32     Swatch Group Ag 3,88

Nettogæld/egenkapital (%) 28,07      47,05       -18,98  Top 10 i alt 41,78

Markedsværdi (mia. DKK) 273,7      638,1       -364,3  28 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, Marts 2022 Sektorafkastbidrag, Marts 2022

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

Financials 24,82 16,27 8,55 Materials 0,79 0,15 0,64

Materials 15,85 7,73 8,12 Financials 0,56 0,31 0,26

Consumer Staples 11,17 12,80 -1,63 Health Care 0,39 1,01 -0,61

Health Care 10,85 15,71 -4,86 Utilities 0,28 -0,13 0,41

Consumer Discretionary 10,81 10,19 0,63 Cash & Equivalents -0,01 0,00 -0,01

Industrials 8,80 14,60 -5,80 Communication Services -0,05 0,05 -0,10

Information Technology 5,64 7,73 -2,09 Industrials -0,22 0,10 -0,32

Cash & Equivalents 5,09 0,00 5,09 Consumer Staples -0,26 -0,21 -0,05

Communication Services 4,13 3,80 0,33 Information Technology -0,60 0,11 -0,71

Utilities 2,84 4,28 -1,44 Consumer Discretionary -0,70 -0,68 -0,02

Energy 0,00 5,66 -5,66 Energy 0,00 0,29 -0,29

Real Estate 0,00 1,23 -1,23 Real Estate 0,00 -0,04 0,04

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 0,18 0,96 -0,78

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

K&S Ag 4,69 0,84 19,66 Atos Se 2,97 -0,78 -22,45

Carrefour Sa 4,29 0,39 9,75 Barclays Plc 3,65 -0,66 -17,77

Zurich Insurance Group Ag 4,18 0,34 9,04 Henkel Ag & Co Kgaa 3,25 -0,51 -14,34

Ubs Group Ag 4,16 0,34 8,15 Volkswagen Ag 3,54 -0,46 -11,82

Electricite De France Sa 3,00 0,30 9,79 Basf Se 2,77 -0,37 -12,64

Stora Enso Oyj 3,77 0,29 7,14 Swatch Group Ag 4,07 -0,33 -6,91

Glaxosmithkline Plc 4,35 0,28 5,59 Tate & Lyle Plc 4,54 -0,16 -3,70

Nn Group Nv 3,63 0,27 7,20 Societe Bic Sa 3,65 -0,12 -3,26

Hsbc Holdings Plc 4,61 0,22 4,06 Danieli & C Officine Meccaniche Spa 2,59 -0,09 -4,15

Fresenius Se & Co Kgaa 3,25 0,22 6,65 Orange Sa 4,54 -0,06 -1,02

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 1,17%

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. 


