
 

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. Investeringsforeningen 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. 

Great Dane INDEX+ 

Månedsrapportering for juni 2022 

 
INDEX+ gav i juni et afkast på -6,47%, hvilket var lavere end 

benchmark, som gav et afkast på –6,37%. 

Siden start er porteføljen stadigvæk foran sit benchmark, 

endda på et niveau, som er inden for målsætningerne for 

afdelingen. 

Periodeafkast INDEX+ Benchmark Forskel 

Juni 2022 -6,47% -6,37% -0,10% 

3 måneder -10,69% -11,16% 0,47% 

ÅTD 2022 -13,37% -13,62% 0,25% 

Siden start -5,81% -6,18% 0,38% 

 

Juni var endnu en volatil måned. Undervejs var der store 

udsving i de forskellige faktorer, som porteføljen bygges op 

omkring, og starten af måneden var helt fantastisk. Det skete 

samtidig med at markedet bundede, hvilket ikke er tilfældigt. 

Porteføljen er eksponeret mod minimum volatility faktoren, 

der har klaret sig rigtig godt i år. Som det ses i tabellen neden-

for, var det ligeledes den faktor, der bidrog mest til afkastet i 

juni måned. 

 

 

 
 

Faktoren var også den mest symmetriske i juni måned. De 

20% bedste aktier målt på minimum volatility, gav et afkast på 

-1,36%, mens de 20% dårligste gav et afkast på -11,69%. 

Vores allokering til faktoren har således været fremragende, 

men som sædvanlig blev afkastet reduceret af dårlig selektion i 

grupperne. Den opstår i de perioder, hvor andre faktorer gør 

det dårligt. Betragter man eksempelvis de aktier, der er gode 

på både minimum volatility og value, får man i benchmark 

kun et afkast på -5,51%. Det er således en effekt, der ses i 

både porteføljen og i benchmark. Bortset fra et negativt bi-

drag fra value, var de øvrige faktorer i porteføljen relativt 

neutrale.  

 

Til gengæld var rebalanceringsfaktoren negativ. Efter flere 

gode måneder, var denne en negativ bidragsyder for afkastet i 

juni måned. Det skyldes det markante aktiefald, der er fulgt 

efter to foregående måneders aktiefald. Det er ikke godt for 

faktoren. 

 

Alt i alt er det foreløbige afkast tilfredsstillende, og som nævnt 

er det inden for målsætningerne. Målsætningen for tracking 

error er til gengæld ikke længere opfyldt. Den øgede volatilitet 

har betydet, at også tracking error helt naturligt er steget. Det 

er således ikke bekymrende. Tværtimod er porteføljen nu 

mere modstandsdygtig over for risikoudsving end ved opstar-

ten sidste år. Der er kommet betydeligt indskud i afdelingen, 

som er blevet brugt til at købe flere aktier og mindske risiko-

en. Vi nærmer os således vores delmålsætning om at have 700 

aktier i porteføljen og en active share på 20%. Når markedet 

vender tilbage til mere normale risiko niveauer. vil vi se at 

tracking error vil falde igen. 

 

Når der opnås endnu mere markedsværdi i porteføljen, vil vi 

supplere med yderligere aktier, så porteføljen på sigt vil kom-

me op omkring 1.100 aktier. Der vil dog formentlig gå nogle 

år, inden vi når det niveau.     
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Forklaring til afkastforskel til benchmark

Faktorer

Value -0,080%

Min Vol 0,120%

Small cap -0,025%

Momentum 0,035%

ESG 0,000%

Rebalancering -0,080%

Multi faktor tilgang 0,035%

Øvrige

Sektor 0,030%

Land 0,030%

Kontanter 0,080%

Ovenstående afkastbidrag summer ikke

nødvendigvis til afkastforskellen



 

 
 

 

 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 2,34        2,21         0,13      Apple Ord 4,46

Kurs/indtjening (P/E) 23,14      28,05       -4,91     Microsoft Corp 3,60

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 17,03      18,81       -1,78     Amazon.Com Inc 1,98

Kurs/pengestrøm (P/CF) 13,80      15,46       -1,66     Alphabet Inc 1,80

EV/EBITDA 20,89      20,78       0,11      Tesla Inc 1,11

Kurs/salg (P/S) 4,32        4,76         -0,44     Unitedhealth Group Inc 0,95

Kurs/indre værdi (P/B) 3,33        4,92         -1,59     Johnson & Johnson 0,93

Overskudsgrad (%) 23,55      22,51       1,04      Meta Platforms Inc 0,76

Egenkapitalens forrentning (%) 44,83      39,54       5,28      Alphabet Inc 0,75

Omsætningsvækst (%) 23,92      24,86       -0,95     Nvidia Corp 0,72

Nettogæld/egenkapital (%) 61,88      62,07       -0,18     I alt 17,06

Markedsværdi (mia. DKK) 2.225      2.268       -43        676 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling versus benchmark, juni 2022 Sektorafkastbidrag versus benchmark, juni 2022

Sektorvægt i pct. Portefølje Benchmark Forskel Sektor Portefølje Benchmark Forskel

Information Technology 21,23 21,08 0,16 Energy -0,70 -0,74 0,04

Health Care 14,02 14,15 -0,12 Materials -0,72 -0,65 -0,07

Financials 13,37 13,56 -0,19 Industrials -0,72 -0,63 -0,08

Consumer Discretionary 10,47 10,56 -0,09 Consumer Discretionary -0,75 -0,84 0,09

Industrials 9,36 9,90 -0,54 Consumer Staples -0,10 -0,06 -0,04

Consumer Staples 7,86 7,80 0,06 Health Care -0,06 -0,07 0,01

Communication Services 7,48 7,58 -0,09 Financials -1,11 -1,11 0,01

Energy 5,40 4,99 0,42 Information Technology -1,57 -1,62 0,06

Materials 4,26 4,28 -0,03 Communication Services -0,38 -0,40 0,02

Utilities 3,21 3,21 0,00 Utilities -0,17 -0,15 -0,02

Real Estate 2,78 2,90 -0,12 Real Estate -0,16 -0,14 -0,01

Cash & Equivalents 0,55 0,00 0,55 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -6,42 -6,41 -0,01

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

Unitedhealth Group Inc 0,89 0,04 6,28 Apple Ord 4,36 -0,35 -5,92

Eli Lilly And Co 0,43 0,02 5,95 Amazon.Com Inc 1,90 -0,22 -9,50

Vertex Pharmaceuticals Inc 0,18 0,02 7,43 Microsoft Corp 3,47 -0,20 -3,24

Prosus Nv 0,08 0,02 29,36 Nvidia Corp 0,76 -0,16 -16,83

Abbvie Inc 0,51 0,02 6,45 Meta Platforms Inc 0,73 -0,13 -14,71

Dollar General Corp 0,15 0,02 14,09 Tesla Inc 1,15 -0,12 -9,04

Tokio Marine Holdings Inc 0,23 0,01 2,67 Chevron Corp 0,62 -0,11 -15,10

Astrazeneca Plc 0,40 0,01 1,97 Berkshire Hathaway Inc 0,72 -0,10 -11,50

Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd 0,09 0,01 16,54 Jpmorgan Chase & Co 0,61 -0,09 -12,77

Costco Wholesale Corp 0,44 0,01 5,29 Exxon Mobil Corp 0,74 -0,08 -8,63

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 0,05% / 0,12%

Marginal omkostningsprocent 0,05%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata

ISIN Fondskode DK0061671872
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Administrator Invest Administration A/S
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Top 10 bidragere til afkast, juni 2022 Bund 10 bidragere til afkast, juni 2022
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IGD Benchmark

Regional eksponering, juni 2022

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 

beregnes nøgletallene i øverste venstre tabel for alle foreningens afdelinger som 

vægtede gennemsnit fra Eikon mod tidligere median fra Bloomberg. Enkelte 

observationer (outliers) kan derfor påvirke eksempelvis 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. 


