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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for marts 2022 

 
Foreningens portefølje fik et afkast på 2,56% i marts måned, hvor 

det generelle marked steg med 3,99%. 

 

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 i øjeblikket 

ligger på 7-8% i både Europa og USA. Højere energi-, råvare- og 

fødevarepriser samt usikkerhed om udviklingen i den internatio-

nale samhandel svækker den økonomiske tillid. Hertil kan nuvæ-

rende og eventuelle nye sanktioner mod Rusland medvirke til at 

neutralisere den ellers solide fremgang i den globale økonomi, der 

var ved at vise sig efter COVID-19 pandemiens tilbagegang.  Dog 

kæmper Kina stadig med Omikron varianten og deres nultoleran-

ce har senest medført nedlukninger af hele storbyer, som kan 

forlænge flaskehalsene i de internationale forsyningskæder.  

Den økonomiske vækst forventes at aftage globalt, som en direk-

te 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. Centralbankcheferne 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. 

En håndfuld selskaber kom med regnskab i marts måned. Et af 

dem var den amerikanske supermarkedskæde Kroger, der kom 

med et flot resultat for 4. kvartal. Salget slog forventningerne, 

med en stigning på 4%, og en indtjening pr. aktie der steg med 75 

cents. Kroger opjusterede derfor 2022-forventningerne til en 

salgsvækst på 2-3% og en indtjening, som lå 10% over analytiker-

nes estimat. Krogers aktiekurs steg 11% på dagen til det højeste 

niveau i mere end et år. For marts lød stigningen på 23,7%, 

hvilket er meget for et selskab, der opererer inden for sektoren 

stabilt forbrug. 

 

Den absolutte højdespringer i marts var igen amerikanske Mosaic. 

Selskabet producerer kalium og fosfor, der anvendes som kunst-

gødning i landbruget, som nyder godt af favorable priser og 

sanktioner mod to af selskabets russiske og hviderussiske konkur-

renter. Mosaic steg 28,3% i marts. 

Den amerikanske fødevareproducent J.M. Smucker kom også 

med et uventet stærkt kvartalsregnskab, hvilket blev belønnet 

med en kursstigning på 3,5%. Omsætningen faldt ganske vist en 

smule, men korrigeres der for, at Smucker har solgt aktiviteter fra 

i 2021, var der reelt tale om en fremgang på 4%. Smucker oplever 

selv kraftig inflation i sine råvarepriser, hvilket lægger en dæmper 

på indtjeningsevnen. Men Smucker er i vid udstrækning i stand til 

selv hurtigt at hæve priserne på sine stærke varemærker.  

Det amerikanske selskab First Solar, der er en global leverandør 

af solpaneler, kom med et skuffende kvartalsregnskab og sænkede 

forventningerne til omsætning og indtjening i 2022. Aktien faldt 

8% på regnskabsdagen, men steg alligevel med 12,3% i marts. 

First Solar er igen på fuld produktionskapacitet efter nedlukninger 

som følge af COVID-19 pandemien, og ordreindgangen stiger. 

Den samlede ordrebog er historisk høj på 26,2 GW, hvor der 

foreløbigt er booket 4,8 GW i år. De stigende råvarepriser og 

transportomkostninger har dog ramt indtjeningen, og da det ikke 

har været muligt at overføre alle prisstigningerne til kunderne, 

rammer det indtjeningen. Selskabernes risikostyring bliver stress-

testet voldsomt i øjeblikket, når både indkøbs- og salgspriser 

flytter sig så hurtigt og markant.  

De største negative bidragsydere i marts var Wells Fargo, som 

faldt 8,3%, og Thor Industries, som faldt 12,2%. Wells Fargo blev 

ramt af frygten for vigende økonomisk vækst i USA, som helt 

fjernede fokus fra de ellers positive effekter af stigende renter for 

banker. Thor Industries faldt trods deres rekordresultat og positi-

ve udsigter. Et reduceret estimat for nysalget af campingvogne og 

autocampere i 2022 fra brancheforeningen RVIA (Recreational 

Vehicle Industry Association) var en del af forklaringen. 
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Marts 2022 2,56% 3,99% -1,42%

3 måneder 0,42% -2,76% 3,18%

ÅTD 2022 0,42% -2,76% 3,18%

1 år 16,91% 16,64% 0,27%

Siden start 71,62% 108,60% -36,98%



 

 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,82        1,83         0,99     Pfizer Inc 4,45

Kurs/indtjening (P/E) 12,65      35,62       -22,96  Mosaic Co 4,14

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 12,81      25,08       -12,26  Western Forest Products Inc 3,70

Kurs/pengestrøm (P/CF) 7,17        22,84       -15,67  American International Group Inc 3,50

EV/EBITDA 7,98        30,47       -22,49  Power Corporation Of Canada 3,48

Kurs/salg (P/S) 1,66        6,62         -4,96    Wells Fargo & Co 3,42

Kurs/indre værdi (P/B) 1,97        6,57         -4,60    Nokia Oyj 3,40

Overskudsgrad (%) 17,62      21,47       -3,85    Hewlett Packard Enterprise Co 3,21

Egenkapitalens forrentning (%) 14,70      33,72       -19,02  Intel Corp 3,19

Omsætningsvækst (%) 16,63      26,48       -9,85    Kroger Co 3,17

Nettogæld/egenkapital (%) 31,68      62,51       -30,83  Top 10 i alt 35,66

Markedsværdi (mia. DKK) 392         2.827       -2.435  37 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, Marts 2022 Sektorafkastbidrag, Marts 2022

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

Information Technology 21,36 22,46 -1,10 Materials 1,14 0,35 0,79

Financials 20,76 13,67 7,09 Information Technology 0,69 0,45 0,25

Consumer Staples 15,13 7,03 8,10 Consumer Staples 0,61 0,03 0,58

Materials 11,38 4,49 6,89 Financials 0,53 -0,19 0,72

Consumer Discretionary 11,12 11,59 -0,48 Health Care 0,53 0,80 -0,27

Health Care 10,69 12,85 -2,16 Cash & Equivalents -0,03 0,00 -0,03

Cash & Equivalents 4,62 0,00 4,62 Communication Services -0,04 0,01 -0,05

Communication Services 2,84 7,88 -5,04 Industrials -0,04 0,41 -0,46

Industrials 2,10 10,04 -7,94 Consumer Discretionary -0,68 -0,67 -0,01

Energy 0,00 4,28 -4,28 Energy 0,00 0,14 -0,14

Utilities 0,00 2,91 -2,91 Utilities 0,00 -0,07 0,07

Real Estate 0,00 2,80 -2,80 Real Estate 0,00 0,02 -0,02

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 2,71 1,28 1,43

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

Mosaic Co 4,68 1,34 28,31 Wells Fargo & Co 3,88 -0,38 -8,34

Kroger Co 3,35 0,67 23,75 Thor Industries Inc 2,95 -0,37 -12,21

Pfizer Inc 4,78 0,49 11,34 Magna International Inc 2,26 -0,32 -12,63

Nn Group Nv 2,82 0,37 7,20 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd 1,30 -0,26 -19,57

First Solar Inc 2,76 0,32 12,28 Photronics Inc 2,95 -0,26 -7,00

Hewlett Packard Enterprise Co 3,38 0,21 6,73 Western Forest Products Inc 4,21 -0,23 -3,27

Deutsche Bank Ag 2,78 0,18 2,22 Henkel Ag & Co Kgaa 1,24 -0,20 -14,34

Lg Display Co Ltd 1,85 0,17 10,58 Hugo Boss Ag 1,79 -0,12 -3,94

Lyondellbasell Industries Nv 2,04 0,14 7,99 Tate & Lyle Plc 2,42 -0,10 -3,70

Glaxosmithkline Plc 2,08 0,13 5,59 Mayr Melnhof Karton Ag 1,28 -0,07 -4,27

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 18,87

Standardafvigelse benchmark 15,75

Sharpe ratio 0,87

R
2 0,82

Beta 1,08

Alpha -1,04%

Tracking error 8,18%

Omkostninger

ÅOP 0,97%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata per ultimo Marts 2022

ISIN kode DK0060579423

Formue i mio. kr. 229,1

Indre værdi 135,50

Startdato 27. januar 2015

Afdelingstype Udbyttebetalende

Administrator Invest Administration A/S

Depotbank & market maker Sydbank A/S

Investeringsrådgiver Great Dane Fund Advisors A/S

Top 10 bidragere til afkast, Marts 2022 Bund 10 bidragere til afkast, Marts 2022
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Bemærk: På denne side er nøgletal og afkastbidrag beregnet på grundlag af porte-

føljens 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 virk-

somheds resultat eller pengestrøm eksempelvis er negativt eller ligger tæt på nul. 

Kilde:  Invest Administration og Refinitiv Eikon. 


