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Great Dane Europa Value  

Månedsrapportering for april 2022 

 
Foreningens Europa Value portefølje gav et afkast på 2,08% i april, 

mens benchmarket tabte 0,81%. April blev dermed en god måned, 

hvor vores europæiske valueselskaber leverede et positivt afkast i 

et faldende marked.  

 

Krigen i Ukraine har både udløst en forfærdelig humanitær krise 

og fået stor negativ indflydelse på den globale økonomi. Væksten 

forventes nu at falde fra 6,1% i 2021 til 3,6% i 2022. USA vil falde 

fra 5,7% til 3,7% og Eurozonen fra 5,3% til 2,8%. I tillæg hertil har 

IMF opjusteret sine forventninger til inflationen til 5,7% i de ud-

viklede lande for 2022 - et tal der er steget 1.8% point siden januar. 

Der er således rigeligt med usikkerhed og nervøsitet på de finan-

sielle markeder i disse dage; krigen i Ukraine, forværringen af det 

geopolitiske miljø, pandemiens videre forløb (ikke mindst i Kina, 

som har en lavere vaccinationsprocent end Vesten), stigende infla-

tion, stigende renter, øget gældsbyrde, nye flaskehalsproblemer, 

som kommer oveni en truende klimakrise, der skal adresseres. 

Vi har heldigvis også en enkelt lille positiv nyhed. Inflation og sti-

gende rente er positivt for valueinvestorer. Alene i årets første 4 

måneder har valueaktier både globalt og i Europa klaret sig 10-15% 

bedre end vækstaktier. Det kan ses på formuen i foreningen, som 

oplever tiltagende interesse fra investorerne. Større formue i Great 

Dane er ensbetydende med lavere omkostningsprocent. Stordrifts-

fordelene kommer med andre ord alle investorer i foreningen til 

gode. Så selv om formuen i afdeling Europa Value stadig kun lyder 

på 60 mio. kr. er de årlige omkostninger faldet til 1,03% af for-

muen. Men omkostningsprocenten skal længere ned, så vi håber 

på at fastholde formuevæksten, så omkostningsprocenten hurtigt 

kan komme godt ned under 1,0% og på længere sigt helt ned på 

0,5%. Jo flere, som vil være med i foreningen, jo hurtigere går det. 

Flere af porteføljens selskaber offentliggjorde perioderegnskab i 

april. Et af dem var franske BIC, som kom med et stærkt kvartals-

regnskab, der viste markant vækst på samtlige markeder. Omsæt-

ningen steg 20,4%, hvoraf 18,8% var organisk vækst i forhold til 

2021. Det er især lighterdivisionen i USA, der trækker læsset med 

en flot toplinjevækst der stod for 37% af gruppens fremgang. Ge-

nerelt er marginerne pressede af stigende materiale- og transport-

omkostninger men til forskel fra fjerde kvartal, var BIC i stand til 

at opveje dette ved at hæve deres priser. Driftsindtjeningen vok-

sede med 68,3% og EBIT-marginen steg til 19,8% fra 14,7% i før-

ste kvartal 2021. Som følge af den gode start på året forventer BIC 

nu at lande i den høje ende af deres guidance for 2022, som lyder 

på en forventet omsætningsvækst i intervallet 7-9%. Aktien steg på 

dagen for regnskabet med 3,4%, mens april måned bød på en sam-

let stigning på 24,2%.  

Største positive bidrag til porteføljens afkast i april kom igen fra 

tyske K+S. Selskabet er ikke kommet med regnskab, men det er 

igen krigen i Ukraine, der fortsætter med at presser priserne på de-

res kunstgødningsprodukter mod nye højder. Sanktionerne mod 

Rusland, som er en af topleverandørerne globalt af kaliumklorid og 

andre næringsstoffer til afgrøder, driver denne udvikling. Hertil er 

der stor risiko for global mangel på fødevarer som følge af lavere 

eksport af afgrøder fra Ukraine. K+S steg med 17,7% i april. 

Trods et meget flot kvartalsregnskab for første kvartal 2022 fra den 

schweiziske storbank UBS, var banken at finde som største nega-

tive bidragsyder på måneden med -5,3%. Det på trods af, at de 

gode tendenser fortsætter hos UBS, og at de præsenterede et kvar-

talsregnskab, der var bedre end forventet. Overskuddet før skat 

steg 23% målt i forhold til samme periode sidste år og forholdet 

mellem bankens omkostninger og indtjening landede på 70,7%.  

CET1 ratio, et udtryk for bankens soliditet, steg fra 14% sidste år 

til 14,3% i seneste kvartal, og der blev genereret et afkast på CET1 

kapitalen på 19% i perioden, hvilket overgik bankens guidance i 

niveauet 15-18%. Samlet set konkluderer vi, at UBS’ arbejde med 

at forenkle forretningsmodellen og nedbringe omkostningerne kø-

rer på skinner, og at faldet i aktiekursen i stedet bør tillægges en 

generel stigende frygt i markedet for afmatning i økonomien og 

dermed et ringere miljø for bankdrift.  

Det samme synes at være tilfældet hos den engelske bank HSBC, 

en anden stor negativ bidragsyder i april med et kursfald på 4,4%. 

Banken blev ramt i forsikringsmarkedet af en ekstraordinær post 

som følge af krigen i Ukraine og COVID-nedlukningerne i Kina. 

Et tab som ikke må forventes at gentage sig i de kommende kvar-

taler. Underliggende har HSBC derimod en fornuftig udvikling i 

deres forretningssegmenter, hvor specielt den klassiske bankforret-

ning udviser positive takter, og har udsigt til medvind fra en større 

rentemarginal. 
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

April 2022 2,08% -0,81% 2,89%

3 måneder -0,97% -2,74% 1,77%

ÅTD 2022 1,21% -5,80% 7,01%

Siden start 2,82% 0,57% 2,25%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,15        3,00         0,15     K&S Ag 4,81

Kurs/indtjening (P/E) 55,42      42,81       12,61   Glaxosmithkline Plc 4,41

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 10,52      17,58       -7,07    Tate & Lyle Plc 4,39

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,58        15,35       -8,78    Orange Sa 4,30

EV/EBITDA 6,96        13,72       -6,76    Carrefour Sa 4,18

Kurs/salg (P/S) 1,70        3,96         -2,26    Hsbc Holdings Plc 4,10

Kurs/indre værdi (P/B) 1,47        4,87         -3,40    Stora Enso Oyj 4,09

Overskudsgrad (%) 17,76      24,49       -6,73    Societe Bic Sa 3,91

Egenkapitalens forrentning (%) 8,21        19,14       -10,92  Sanofi Sa 3,91

Omsætningsvækst (%) 5,23        14,58       -9,35    Zurich Insurance Group Ag 3,82

Nettogæld/egenkapital (%) 28,38      48,58       -20,20  Top 10 i alt 41,94

Markedsværdi (mia. DKK) 274,2      646,2       -372,0  28 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, April 2022 Sektorafkastbidrag, April 2022

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

Financials 23,58 15,78 7,81 Materials 0,96 0,01 0,95

Materials 16,40 7,78 8,63 Health Care 0,79 0,27 0,52

Health Care 11,61 16,15 -4,54 Industrials 0,65 -0,41 1,06

Consumer Staples 11,52 13,45 -1,93 Consumer Staples 0,51 0,63 -0,12

Consumer Discretionary 10,35 9,94 0,42 Communication Services 0,24 0,09 0,15

Industrials 9,89 14,25 -4,36 Utilities 0,04 0,11 -0,07

Information Technology 5,45 7,27 -1,82 Cash & Equivalents -0,01 0,00 -0,01

Communication Services 4,30 3,88 0,42 Information Technology -0,21 -0,53 0,32

Cash & Equivalents 4,18 0,00 4,18 Consumer Discretionary -0,34 -0,30 -0,04

Utilities 2,70 4,41 -1,71 Financials -0,41 -0,45 0,04

Energy 0,00 5,92 -5,92 Energy 0,00 0,20 -0,20

Real Estate 0,00 1,18 -1,18 Real Estate 0,00 -0,07 0,07

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 2,22 -0,45 2,67

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

K&S Ag 5,55 0,83 17,27 Ubs Group Ag 4,10 -0,23 -5,33

Societe Bic Sa 3,53 0,83 24,24 Hsbc Holdings Plc 4,57 -0,22 -4,04

Glaxosmithkline Plc 4,54 0,40 9,72 Volkswagen Ag 3,71 -0,20 -5,13

Sanofi Sa 4,08 0,36 9,38 Siemens Ag 2,90 -0,19 -6,27

Tate & Lyle Plc 4,58 0,27 6,73 Bnp Paribas Sa 3,30 -0,16 -4,28

Stora Enso Oyj 4,03 0,26 6,07 Atos Se 2,42 -0,15 -5,53

Orange Sa 4,44 0,25 5,74 Swatch Group Ag 3,90 -0,14 -3,49

Carrefour Sa 4,40 0,12 2,63 Arcelormittal Ord 3,16 -0,13 -4,04

Henkel Ag & Co Kgaa 2,92 0,12 4,29 Nokia Oyj 3,20 -0,07 -2,30

Buzzi Unicem Spa 2,18 0,11 5,31 Basf Se 2,54 -0,07 -2,60

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

Løbende årlige omkostninger / ÅOP 1,03% / 1,11%

Marginal omkostningsprocent 0,50%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata

ISIN fondskode DK0061671799

Formue i mio. kr.

Indre værdi 102,58

Startdato 11. oktober 2021

Afdelingstype Akkumulerende

Administrator Invest Administration A/S

Depotbank & market maker Sydbank A/S

Investeringsrådgiver Great Dane Fund Advisors A/S
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Landeeksponering, April 2022

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 øver-

ste venstre tabel for alle foreningens afdelinger som vægtede gennemsnit fra Eikon mod 

tidligere median fra Bloomberg. Enkelte observationer (outliers) kan derfor påvirke ek-

sempelvis 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. 


