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Great Dane Europa Value 

Månedsrapportering for juni 2022 
 

Foreningens Europa Value portefølje gav et tab på 8,94% i juni 

måned, hvor benchmarket kunne nøjes med et tab på 7,74%. 

 

Ruslands invasion af Ukraine har rystet de globale energimarkeder 

og skadet den globale økonomi. I energiimporterende lande, som 

de europæiske, rammer de markant højere priser på energi meget 

hårdt. De reducerer forbrugernes disponible indkomst, hæver pro-

duktionsomkostningerne for virksomhederne og begrænser de eu-

ropæiske politikeres økonomiske råderum.  

Den nuværende situation minder på mange måder om det, vi op-

levede i 1970'erne - specielt hvad angår de vedvarende udfordrin-

ger på udbudssiden med skyhøje energipriser og flaskehalsproble-

mer, som giver inflation. Den kommer kort efter en meget lang 

periode med alt for lempelig pengepolitik i den vestlige verden, se-

nest for at bekæmpe COVID19 i 2020. Nu er der pludselig udsigt 

til vigende vækst, og det har øget den økonomiske sårbarhed, da 

der er behov for pengepolitiske stramninger for at dæmpe inflatio-

nen. Da centralbankerne har reageret usædvanligt langsomt på inf-

lationspresset, har de nok en gang selv bidraget til sårbarheden. Det 

ligner nemlig også noget, vi har set før. I slutningen af 1990’erne 

lod den amerikanske centralbankchef, Allan Greenspan sin ”New 

Economy” vokse med 5% årligt uden at træde på bremsen og hæve 

renten tilstrækkeligt. Da så recessionen kom, dengang i form af 

dot.com krisen, var renten ikke høj nok til, at det kunne hjælpe 

økonomierne i gang, at den blev sænket. Quantitative Easing blev 

er siden hevet op af hatten som et supplement til rentelettelser. 

Den nuværende situation adskiller sig fra 70'erne på et par områ-

der. I dag er dollaren stærk, i skarp kontrast til dengang, og de pro-

centvise stigninger i råvarepriserne er mindre i dag. De finansielle 

institutioners balancer er stærkere efter opstramningerne, som 

fulgte finanskrisen. I dag er der ligeledes større politisk pres på cen-

tralbankerne om at sikre lav ledighed og økonomisk vækst, som 

ikke længere har nok fokus på deres primære funktion, nemlig at 

sikre stabile priser. Al dårligdommen til trods, er der positive for-

hold der gør sig gældende i Europa. Den svage euro er godt for 

regionen, som er nettoeksportør. Europa er langt foran USA og 

Asien, når det gælder den grønne omstilling. Europa er den største 

frie handelsområde i verden med 450 millioner indbyggere.  

Det har været småt med nyheder på regnskabsfronten i juni, men 

engelske Tate & Lyle rapporterede et positivt regnskab med en 

stigning på 14 % i resultatet før skat på 145 mio. pund fra de fort-

sættende aktiviteter, der omfatter ingredienser til mad, drikke som 

sødemidlet sukralose. Omsætningen steg med 18% til 1,38 mia. 

pund. Tate & Lyle forventer yderligere fremgang i 2023, på linje 

med markedets forventninger, og afbøder inflationspresset med 

supplerende prisstigninger. Tate & Lyle er på en transformations-

rejse, hvor man i fremtiden vil fokusere på specialingredienser, som 

har højere marginer og vil bidrage mere til organisk vækst i omsæt-

ningen. Børsnoterede virksomheder skiller sig oftere af med de 

produktkategorier, som ikke vokser, da aktiemarkedet de seneste 

10 år har fokuseret meget ensidigt på vækstvirksomheder. 

En ny aktie i porteføljen er franske Technip Energies, der opererer 

i 34 lande og har 15.000 medarbejdere verden over. Technip er en 

verdensførende ingeniør- og teknologileverandør med ekspertise 

på LNG, raffinering, petrokemikalier, offshore platforme, brint, 

bæredygtig kemi, biobrændstoffer, CO2-håndtering og dekarboni-

sering. LNG- og ethylenbølgen er langt fra forbi. Vigtigt er det, at 

Technip er godt positioneret til at drage fordel af den grønne ener-

giomstilling, så som blå brint, grøn brint, CCS (fangst og lagring af 

CO2), biobrændstoffer, grøn kemi og plastikgenanvendelse. Des-

uden er Technip en af de virksomheder, som vil få medvind af de 

bestræbelserne på at gøre sig uafhængige af russisk gas. Den hand-

ler billigt på nøgletal, har en stærk balance og en god ordrebog. 

Vi har af flere omgange skrevet om den utilfredsstillende udvikling 

i det franske IT-selskab Atos og om forhåbningerne til den nye 

strategi, der skulle annonceres på kapitalmarkedsdagen i juni. Mø-

det skulle vise sig at blive en ren katastrofe for kursen. 1 time før 

mødet blev det offentliggjort, at den nye CEO Belmer, der tiltrådte 

i januar, træder tilbage efter uenighed med bestyrelsen om strate-

gien.  Belmer ønskede at sælge cybersecurity forretningen (BDS) 

fra, modsat bestyrelsen. Aktien faldt -27% efter denne udmelding, 

og det samlede fald er -48% for juni måneden, og udgør 1,23% af 

det negative afkast for porteføljen samlet set. Der hersker tvivl, om 

bestyrelsens fremtidige plan om at opsplitte selskabet i to børsno-

terede enheder, er den rigtige. I skrivende stund har vi ikke taget 

en endelig beslutning om Atos’ fremtid i porteføljen.  

Juni måned har således været en skuffende måned for afkastet i 

porteføljen, hvor vi er blevet ekstra hårdt ramt inden for sektorerne 

Materialer, IT og Finans.  

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Juni 2022 -8,94% -7,74% -1,21%

3 måneder -7,49% -9,41% 1,92%

ÅTD 2022 -8,28% -13,97% 5,69%

Siden start -6,82% -8,15% 1,33%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,89        3,56         0,32     Hsbc Holdings Plc 4,72

Kurs/indtjening (P/E) 58,86      40,41       18,45   Orange Sa 4,71

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 9,16        12,75       -3,59    Gsk Plc 4,66

Kurs/pengestrøm (P/CF) 5,58        6,24         -0,66    Sanofi Sa 4,10

EV/EBITDA 6,11        11,84       -5,73    Zurich Insurance Group Ag 4,01

Kurs/salg (P/S) 1,60        3,54         -1,94    Societe Bic Sa 3,97

Kurs/indre værdi (P/B) 1,28        4,33         -3,05    Nokia Oyj 3,91

Overskudsgrad (%) 17,47      25,37       -7,90    Tate & Lyle Plc 3,91

Egenkapitalens forrentning (%) 10,44      18,71       -8,27    Ubs Group Ag 3,89

Omsætningsvækst (%) 5,54        14,94       -9,40    Carrefour Sa 3,86

Nettogæld/egenkapital (%) 24,44      49,91       -25,46  Top 10 i alt 41,75

Markedsværdi (mia. DKK) 271,2      602,7       -331,5  29 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, juni 2022 Sektorafkastbidrag, juni 2022

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

Financials 25,30 15,87 9,43 Communication Services 0,00 -0,17 0,16

Materials 14,66 7,17 7,48 Cash & Equivalents -0,01 0,00 -0,01

Health Care 12,16 16,73 -4,57 Energy -0,06 -0,74 0,67

Consumer Staples 11,14 13,79 -2,65 Utilities -0,15 -0,43 0,28

Industrials 10,27 13,81 -3,55 Health Care -0,37 -0,34 -0,03

Consumer Discretionary 7,00 10,04 -3,04 Consumer Discretionary -0,53 -0,64 0,11

Information Technology 5,32 6,84 -1,52 Consumer Staples -0,55 -0,29 -0,25

Cash & Equivalents 4,73 0,00 4,73 Industrials -1,27 -1,54 0,27

Communication Services 4,71 4,04 0,67 Information Technology -1,33 -0,81 -0,52

Utilities 2,67 4,35 -1,68 Financials -1,73 -1,35 -0,38

Energy 2,05 6,33 -4,28 Materials -2,83 -1,23 -1,60

Real Estate 0,00 1,03 -1,03 Real Estate 0,00 -0,21 0,21

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -8,84 -7,74 -1,09

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

Accell Group Nv 1,89 0,35 12,06 Atos Se 2,00 -1,23 -47,75

Tate & Lyle Plc 4,00 0,09 1,05 Arcelormittal Ord 2,97 -0,91 -28,22

Gsk Plc 4,61 0,09 0,58 Siemens Ag 3,67 -0,79 -20,74

Hsbc Holdings Plc 4,68 0,04 -0,82 Volkswagen Ag 3,90 -0,70 -17,66

Euroapi Sas 0,03 0,00 11,13 Stora Enso Oyj 3,93 -0,69 -16,97

Orange Sa 4,70 0,00 -0,24 Ubs Group Ag 4,10 -0,61 -12,54

Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 2,38 -0,03 -1,21 Basf Se 2,84 -0,58 -19,07

Technip Energies Nv 0,73 -0,07 -3,12 Bnp Paribas Sa 3,49 -0,52 -14,62

Societe Bic Sa 4,06 -0,08 -1,92 Danieli & C Officine Meccaniche Spa 3,17 -0,46 -14,51

Sanofi Sa 4,19 -0,12 -3,10 K&S Ag 4,09 -0,46 -11,29

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 92,96

Startdato 11. oktober 2021

Afdelingstype Akkumulerende

Administrator Invest Administration A/S

Depotbank & market maker Sydbank A/S

Investeringsrådgiver Great Dane Fund Advisors A/S

Top 10 bidragere til afkast, juni 2022 Bund 10 bidragere til afkast, juni 2022
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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 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. 


