
 

Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane Fund Advisors A/S har alle rettigheder til dette produkt. Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane Fund 

Advisors A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen sker alene på eget ansvar. Investeringsfor-

eningen Great Dane yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Investeringsforeningen Great Dane og/eller Great Dane Fund Advisors A/S ansvarlige for 

tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Den, der anvender informationen eller dele heraf, bør være opmærksom på, at informationen afspejles ved 

tidspunktet for tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing gennem afdelinger i en investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er 

ingen garanti for fremtidige afkast. De penge, der placeres i en afdeling af en investeringsforening, kan både øges og mindskes i værdi, og det er ikke sikkert, at placeret 

kapital tilbagevindes. 

tilbagevindes. 

Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for april 2022 

 
Foreningens portefølje tabte 0,94% i en turbulent april måned, 

hvor det generelle marked gik tilbage med 3,50%. 

 

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. Formuen i afde-

lingen er siden årsskiftet mere end fordoblet. Større formue med-

fører i Investeringsforeningen Great Dane, at omkostningsprocen-

ten bliver lavere. Stordriftsfordelene kommer med andre ord alle 

investorer i foreningen til gode. Så med en formue på nu 475 mio. 

kr. er de årlige omkostninger faldet til 0,79% og ÅOP til 0,86%. Vi 

håber at få formuen længere op og omkostningsprocenten endnu 

længere ned inden årets udgang. 

Flere af porteføljens selskaber offentliggjorde perioderegnskab i 

april. Et af dem var den koreanske bilproducent Kia, der kom med 

et absolut godkendt regnskab for første kvartal. På trods af et mar-

kant fald i antallet af solgte biler globalt, går Kia omsætningsmæs-

sigt frem og øger deres globale markedsandel. Men det begynder 

dog også at kunne ses, at selv Kia ikke er helt immune overfor den 

generelle globale chipmangel. Resultatet faldt således marginalt 

med 0,2% år til år. Salget af Kias grønne bilmodeller er steget mar-

kant og viste en fremgang på 75% i forhold til sidste år. De grønne 

modeller udgør nu hele 16% af alle solgte Kia modeller sammen-

lignet med 9% i 2021. De grønne modeller omfatter hybrid, plug-

in hybrid og fuldt elektriske biler. Det er specielt hybrid og rene 

elbiler, der trækker stigningen. Kia præsenterede også deres nye 

langsigtede 2030 strategi, hvor målet er, at 52% af alle solgte biler 

er grønne i 2030. Aktiekursen steg 1,5% på dagen og for april må-

ned lød stigningen på 15,3%. Kia var ligeledes den største positive 

bidragsyder til afkastet i en ellers lidt sur måned.  

Et af de nye selskaber i porteføljen er AT&T. De kom med et regn-

skab for første kvartal 2022, der slog forventninger til både top- og 

bundlinjen. Der foregår en masse hos AT&T for tiden, som gør at 

regnskabslæserne skal holde tungen lige i munden. AT&T 

gennemførte i april en spin-off af WarnerMedia, hvor AT&T akti-

onærerne modtog 71% af det nye selskab, Warner Bros Discovery 

som er en fusion med velkendte Discovery Channel. HBO Max 

som er det helt store navn i porteføljen inden for streaming kunne 

vise en rigtig god fremgang i antallet af abonnenter på næsten 13 

mio. og de er dermed oppe på 77 mio. abonnenter. Til sammenlig-

ning har Netflix 222 mio. abonnenter og tilbagegang. Vigtigere er 

det dog, at den resterende kerneforretning i AT&T udvikler sig po-

sitivt. Omsætningen steg 2,5% drevet af stærk vækst i mobiltelefoni 

og bredbånd.  Indtjeningen steg 8,6% op trods af en negativ på-

virkning fra nedlukning af dele af deres 3G netværk. Aktiekursen 

steg 4,0% på dagen og for april måned lød stigningen på 11,5%.  

Deutsche Bank rapporterede sit syvende positive kvartalsresultat i 

træk men advarede samtidig om, at den nuværende verdensøko-

nomi er udfordret, og at omkostningspresset er intensiveret. Over-

skuddet nåede 1,06 milliarder euro, hvilket var en smule bedre end 

forventet. Aktien faldt med 4-5% på dagen drevet af et efterslæb 

på omkostningssiden, som blev modtaget negativt i markedet. 

Samlet faldt Deutsche Bank 16,4% i april. Uanset tilbagefaldet fort-

sætter den gode udvikling i banken, og restrukturering er omsider 

ved at være på plads, hvilket forventes at kunne ses på indtjeningen 

i årene fremover. 

April bød også på et skuffende kvartalsregnskab fra koreanske LG 

Display, der ellers viste gode takter i løbet af 2021. Et faldt i salget 

af små skærme vækker bekymring, og mobilsegmentet gik tilbage 

med 5% på trods en aftale med Apple om at levere skærme til nye 

modeller. Det er siden kommet flere konkurrenter på banen i dette 

attraktive segment, så som BOE, CNY og Samsung. På den posi-

tive side er der fortsat stort potentiale på markedet for OLED TV, 

som steg 40% i et generelt faldende marked. LG er klart førende 

på OLED-teknologien, som mere positive fremtidsudsigter relativt 

til LCD hvor der er voldsom hård priskonkurrence. Aktien faldt 

17,4% i april måned.  
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

April 2022 -0,94% -3,50% 2,56%

3 måneder 0,11% -2,38% 2,50%

ÅTD 2022 -0,53% -6,16% 5,63%

1 år 14,21% 10,10% 4,11%

Siden start 70,00% 101,30% -31,30%



 

  

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 2,81        1,97         0,84     Pfizer Inc 4,50

Kurs/indtjening (P/E) 12,68      32,15       -19,46  Mosaic Co 3,82

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 12,92      21,96       -9,04    Western Forest Products Inc 3,65

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,93        19,84       -12,90  Power Corporation Of Canada 3,54

EV/EBITDA 7,65        24,48       -16,82  American International Group Inc 3,48

Kurs/salg (P/S) 1,57        5,55         -3,98    Nokia Oyj 3,36

Kurs/indre værdi (P/B) 1,91        5,44         -3,54    Wells Fargo & Co 3,28

Overskudsgrad (%) 17,53      22,26       -4,73    Molson Coors Beverage Co 3,28

Egenkapitalens forrentning (%) 12,75      22,70       -9,94    General Mills Inc 3,25

Omsætningsvækst (%) 16,47      24,95       -8,48    Nn Group Nv 3,20

Nettogæld/egenkapital (%) 32,95      64,77       -31,83  Top 10 i alt 35,36

Markedsværdi (mia. DKK) 383         2.550       -2.167  37 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, April 2022 Sektorafkastbidrag, April 2022

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

Financials 20,55 13,54 7,01 Consumer Staples 0,79 0,36 0,43

Information Technology 20,39 21,70 -1,31 Consumer Discretionary 0,36 -0,27 0,63

Consumer Staples 15,94 7,71 8,23 Materials 0,31 -0,09 0,40

Consumer Discretionary 11,80 11,12 0,69 Health Care 0,18 0,40 -0,21

Health Care 11,59 13,37 -1,78 Communication Services 0,16 0,20 -0,04

Materials 10,03 4,62 5,41 Cash & Equivalents 0,12 0,01 0,11

Communication Services 3,46 7,40 -3,95 Industrials -0,14 -0,21 0,07

Cash & Equivalents 3,21 0,00 3,21 Financials -0,77 -0,32 -0,45

Industrials 3,02 9,93 -6,91 Information Technology -1,49 -0,83 -0,66

Energy 0,00 4,60 -4,60 Energy 0,00 0,15 -0,15

Utilities 0,00 3,06 -3,06 Utilities 0,00 0,12 -0,12

Real Estate 0,00 2,95 -2,95 Real Estate 0,00 -0,01 0,01

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -0,47 -0,49 0,02

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

Kia Corp 2,08 0,26 15,26 Deutsche Bank Ag 2,89 -0,48 -16,36

Glaxosmithkline Plc 2,14 0,18 9,72 Lg Display Co Ltd 1,96 -0,42 -17,44

At&T Inc 2,78 0,17 11,46 Intel Corp 3,11 -0,39 -7,23

General Mills Inc 3,13 0,15 10,97 First Solar Inc 2,76 -0,37 -8,02

Tate & Lyle Plc 2,40 0,14 6,73 Lumentum Holdings Inc 1,94 -0,36 -12,24

Western Forest Products Inc 3,61 0,08 5,64 Wells Fargo & Co 3,43 -0,35 -5,04

Henkel Ag & Co Kgaa 1,84 0,08 4,29 Cisco Systems Inc 2,58 -0,31 -6,71

Nn Group Nv 3,19 0,07 2,36 Photronics Inc 2,58 -0,31 -6,83

Molson Coors Beverage Co 3,14 0,04 6,98 Hewlett Packard Enterprise Co 3,13 -0,25 -2,73

Mayr Melnhof Karton Ag 1,22 0,04 4,34 American International Group Inc 3,57 -0,24 -1,68

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 18,66

Standardafvigelse benchmark 15,90

Sharpe ratio 0,74

R
2 0,81

Beta 1,06

Alpha -0,49%

Tracking error 8,21%

Omkostninger

Løbende årlige omkostninger /ÅOP 0,79% / 0,86%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata per ultimo April 2022

ISIN kode DK0060579423

Formue i mio. kr. 475,6

Indre værdi 134,22

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, April 2022 Bund 10 bidragere til afkast, April 2022
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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 bereg-

nes nøgletallene i øverste venstre tabel for alle foreningens afdelinger som vægtede 

gennemsnit mod tidligere median. Enkelte observationer (outliers) kan derfor på-

virke 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. 


