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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for juni 2022 

 
Foreningens portefølje fik et tab på 6,93% i juni måned, hvor det 

generelle faldt 6,37%.  

 

Recessionsfrygten har lagt sigt tungt over de finansielle markeder 

i juni måned. Hvor aktierne længe var forbløffende robuste set i 

lyset af en inflation, der tordner i vejret, og en krig, der fortsat 

raser i Ukraine. Nu har stemningen ændret sig til udpræget pessi-

misme. Ruslands invasion af Ukraine har forstyrret de globale 

energimarkeder og skadet den globale økonomi.  

Den nuværende situation minder på mange måder om det, vi 

oplevede i 1970'erne - specielt hvad angår de vedvarende udfor-

dringer på udbudssiden med skyhøje energipriser og flaskehals-

problemer, som giver inflation. Den kommer kort efter en lang 

periode med alt for lempelig pengepolitik i den vestlige verden, 

senest for at bekæmpe COVID-19 i 2020. Nu er der pludselig 

udsigt til vigende vækst, og det har øget den økonomiske sårbar-

hed, da der er behov for pengepolitiske stramninger for at dæmpe 

inflationen. Da centralbankerne har reageret usædvanligt lang-

somt på inflationspresset, har de nok en gang selv bidraget til 

sårbarheden. Det ligner nemlig også noget, vi har set før. I slut-

ningen 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 recessio-

nen 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 siden hevet op af hatten som et 

supplement til rentelettelser. 

Tre af porteføljens selskaber har aflagt regnskab i juni. Et af dem 

var amerikanske General Mills, der kom med et godt regnskab, 

som slog forventningerne. Selskabet havde fremgang i både 4. 

kvartal isoleret og for helåret 2022. I 4. kvartal løftede de toplin-

jen med 8%, men bruttomarginen faldt 0,7% til 33,8% grundet 

højere inputpriser. De forventer fortsat høje inflationsrater, og i 

guidance for 2023 antages en inflationsrate på 14% i indkøbspri-

serne. De er i høj grad i stand til fastholde indtjeningsevnen, 

ligesom i 2022, gennem yderligere besparelser og prisstigninger. 

Kursen steg 6,3% på dagen og 10,6% sammenlagt i juni. 

J M Smucker leverede ligeledes et bedre resultat for 4. kvartal 

2022 end forventet. Nettoomsætningen steg med 6% fra året før 

til 2,03 milliarder USD. EPS steg 18% til 2,23 USD - også bedre 

end forventningerne. De solide resultater afspejler forbrugernes 

fortsatte efterspørgsel efter kaffe og ”hjemmemad” sammenholdt 

med styrken af virksomhedens brands. Smucker kæmper nu, som 

de fleste andre, med usikkerhed om fremtidsudsigterne p,g.a. 

omkostningsinflation og forsyningskædeforstyrrelser. De forven-

ter dog fortsat en stigning i nettoomsætningen på 3,5 til 4,5 pro-

cent i 2023. I juni måned steg aktien 4,58%. 

Engelske Tate & Lyle, som sidste år besluttede at lave en spin-off 

af sin amerikanske primary ingrediens divisionen, rapporterede en 

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

fortsættende aktiviteter. Omsætningen steg med 18% til 1,38 mia. 

pund, og Tate & Lyle forventer yderligere fremgang i 2023, helt 

på linje med markedets forventninger. I juni måned lå aktien stort 

set fladt med en lille stigning på 1,05%. 

En ny aktie i porteføljen er franske Technip Energies, der opere-

rer i 34 lande og har 15.000 medarbejdere verden over. Technip 

Energies er en verdensførende ingeniør- og teknologileverandør 

med ekspertise indenfor LNG, raffinering, petrokemikalier, 

offshore platforme, brint, bæredygtig kemi, biobrændstoffer, 

CO2-håndtering og dekarbonisering. LNG- og ethylenbølgen er 

langt fra forbi. Vigtigt er det, at Technip Energies er særdeles 

godt positioneret til at drage fordel af den grønne energiomstil-

ling, så som blå brint, grøn brint, CCS (fangst og lagring af CO2), 

biobrændstoffer, grøn kemi og plastikgenanvendelse. Desuden er 

Technip en af de virksomheder, som vil få medvind af de vesteu-

ropæiske landes bestræbelser på at gøre sig uafhængige af russisk 

gas. Technip handler billigt på nøgletal, har en stærk balance og 

en god ordrebog.  

Endnu en ny aktie i porteføljen er Hong Kong konglomeratet 

CK Hutchison, der driver virksomhed indenfor fire segmenter: 

Havnedrift, detailhandel, infrastruktur og telekommunikation 

samt adskillige andre investeringer fordelt på mange sektorer. 

Hutchison handler meget billigt på nøgletal, yield’er godt, har 

discount til break-up value og samtidig er et godt diversificerende 

element i porteføljen. 

Endelig har vi solgt østrigske Mayr Melnhof Karton. Den har 

været en god investering for foreningen, men lå relativt tæt på 

vores target værdi, og samtidig er et af de selskaber, som er meget 

afhængig af russisk gas. 
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Juni 2022 -6,93% -6,37% -0,56%

3 måneder -7,05% -11,16% 4,11%

ÅTD 2022 -6,67% -13,62% 6,95%

1 år 3,76% -3,00% 6,76%

3 år 35,73% 32,48% 3,25%

5 år 44,63% 57,82% -13,20%

Siden start 59,52% 85,32% -25,80%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,20        2,21         0,98     Pfizer Inc 4,68

Kurs/indtjening (P/E) 11,13      28,05       -16,92  Photronics Inc 3,97

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 11,32      18,81       -7,48    General Mills Inc 3,69

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,82        15,46       -8,65    At&T Inc 3,61

EV/EBITDA 7,03        20,78       -13,75  Molson Coors Beverage Co 3,52

Kurs/salg (P/S) 1,53        4,76         -3,23    Power Corporation Of Canada 3,28

Kurs/indre værdi (P/B) 1,80        4,92         -3,12    Bnp Paribas Sa 3,26

Overskudsgrad (%) 16,82      22,51       -5,69    American International Group Inc 3,24

Egenkapitalens forrentning (%) 15,46      30,93       -15,47  Nokia Oyj 3,24

Omsætningsvækst (%) 15,78      24,86       -9,08    Gilead Sciences Inc 3,20

Nettogæld/egenkapital (%) 29,72      62,07       -32,35  Top 10 i alt 35,69

Markedsværdi (mia. DKK) 378         2.268       -1.891  38 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, juni 2022 Sektorafkastbidrag, juni 2022

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

Information Technology 20,37 21,08 -0,71 Health Care 0,14 -0,07 0,21

Financials 19,37 13,56 5,80 Consumer Staples 0,13 -0,26 0,39

Consumer Staples 16,08 7,80 8,28 Cash & Equivalents 0,02 0,08 -0,06

Health Care 12,02 14,15 -2,13 Energy -0,11 -0,59 0,47

Consumer Discretionary 11,32 10,56 0,76 Communication Services -0,16 -0,30 0,14

Materials 6,46 4,28 2,18 Industrials -0,62 -0,82 0,20

Cash & Equivalents 4,78 0,00 4,78 Consumer Discretionary -0,72 -0,98 0,27

Industrials 4,08 9,90 -5,82 Materials -1,68 -0,86 -0,82

Communication Services 4,05 7,58 -3,53 Information Technology -1,71 -2,19 0,48

Energy 1,48 4,99 -3,51 Financials -2,30 -1,16 -1,14

Utilities 0,00 3,21 -3,21 Utilities 0,00 -0,18 0,18

Real Estate 0,00 2,90 -2,90 Real Estate 0,00 -0,05 0,05

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -7,02 -7,37 0,36

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

General Mills Inc 3,30 0,26 10,64 Mosaic Co 3,39 -0,93 -22,59

Sawai Group Holdings Co Ltd 1,85 0,14 5,03 Siemens Ag 3,10 -0,68 -20,74

Tate & Lyle Plc 2,38 0,05 1,05 Western Forest Products Inc 2,59 -0,66 -22,54

Gsk Plc 2,73 0,05 0,58 Deutsche Bank Ag 3,19 -0,65 -19,85

J M Smucker Co 2,73 0,05 4,58 Bnp Paribas Sa 3,53 -0,52 -14,62

Ck Hutchison Holdings Ltd 0,46 0,01 1,83 Wells Fargo & Co 3,23 -0,49 -12,34

Hugo Boss Ag 1,80 0,01 0,72 Intel Corp 2,85 -0,47 -13,74

Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 1,50 -0,02 -1,21 Hewlett Packard Enterprise Co 3,06 -0,45 -12,20

Thor Industries Inc 2,75 -0,04 0,75 Photronics Inc 4,15 -0,44 -8,22

Molson Coors Beverage Co 3,37 -0,05 0,69 American International Group Inc 3,36 -0,43 -10,20

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 17,96

Standardafvigelse benchmark 16,03

Sharpe ratio 0,74

R
2 0,81

Beta 1,01

Alpha 2,13%

Tracking error 7,85%

Omkostninger

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

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%
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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. 


