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Great Dane Europa Value 

Månedsrapportering for august 2022 
 

Europa Value porteføljen gav et afkast på -2,63% i august, hvilket 

2,4% bedre - eller mindre negativt - end benchmarket på -5,06%.  

 

Efter vækstaktiernes kurshop hen over sommeren, ramte virke-

ligheden på ny markedet i august, og her stod valueaktierne stær-

kest. Den europæiske gassituation blev markant forværret, og virk-

somhederne er for alvor begyndt at mærke inflationen på deres 

indkøbspriser og indtjening. Desuden har centralbankerne over en 

bred kam indikeret, at de vil hæve renterne så meget, som det er 

nødvendigt, for at komme inflationen til livs - også selvom det går 

ud over forbrug og vækst.  

Regnskabssæsonen er overstået, og de sidste af porteføljens selska-

ber aflagde halvårsregnskab i august. Månedens største bidrag kom 

fra tyske K+S, der præsenterede et regnskab, som overgik forvent-

ningerne på både top og bund. De voldsomt høje priser på kunst-

gødning overgår langt de stigende omkostninger, og som en af me-

get få kom K+S med en guidance, som indebar en reduceret ad-

gang til gas. De fleste andre har afgivet deres forventninger under 

forudsætning af, at der ikke blev lukket for gassen. Gasmangel for-

ventes at påvirke K+S negativt med i omegnen af en halv milliard 

EUR. Det lyder af meget, men det skal ses i lyset af, at K+S med 

de rekordhøje priser alene i juli måned generede et frit cash flow 

på over EUR 300 mio. 

Zurich Insurance fortsatte også de gode takter. 2021 var deres hi-

storisk bedste år, og H1 2022 blev det bedste halvårsresultat no-

gensinde. Zurich har haft færre skader og markant færre dødsfald 

i deres livsforsikring i relation til COVID-19. Den gode perfor-

mance kom aktionærerne til gode i form af både aktietilbagekøb og 

dividende, og der er ikke mange af deres konkurrenter, der kan 

bryste sig af et udbytte i niveauet 5% eller mere over en årrække.  

Også Henkel kunne omsider fremvise et hæderligt halvårsregnskab 

med omsætningsvækst. De formåede til forskel fra mange andre at 

hente mere end inflationen hjem via prisstigninger. Ledelsen opju-

sterede væksten i 2022, men der er stadig en del eksterne faktorer, 

bl.a. gasforsyninger, som kan påvirke negativt i andet halvår. Hen-

kel er i færd med at sammenlægge deres forbrugerprodukter (kos-

metik, vaskepulver m.m.) i en ny division for at høste synergier. 

Porteføljens største position, den britiske bankkoncern HSBC, 

kom med regnskab primo august og kunne fremvise pæne tal som 

følge af rentestigninger og god omkostningskontrol. HSBC går ind 

i en tid med stigende nettorenteindtægter, både direkte afledt af 

stigende renter, men også som konsekvens af øgede marginaler. 

Ydermere annoncerede HSBC, at de vil starte kvartalsvise udbyt-

tebetalinger fra 2023, og det forventes at udbytterprocenten vil 

lande i omegnen af 6% på årsbasis.  

Månedens dårlige nyhed kom fra lægemiddelbranchen. Britiske 

GSK, men også franske Sanofi, blev negativt påvirket, da et ame-

rikansk gruppesøgsmål vedrørende mavesyremedicinen, Zantac, 

kom for retten. Produkterne blev taget af markedet i 2019 og 2020 

p.g.a. mistanke om kræftfremkaldende bivirkninger. Både de ame-

rikanske lægemiddelagentur FDA og europæiske EMA har efter-

følgende konkluderet, at der ikke kan påvises en sammenhæng, 

men alligevel blev selskabernes aktier sendt til tælling. 

I bunden lå også Siemens, der for andet kvartal i træk døjer med 

bundlinjen. Det skyldes bl.a. restriktionerne mod Rusland, der fo-

reløbig har kostet Siemens 1,1 mia. EUR, og desuden har nedluk-

ningen af Shanghai hen over foråret og en markant nedskrivning 

af værdien af Siemens Energy skæmmet regnskabet. Siemens kan 

dog ende med at blive en vigtig spiller i bestræbelserne på at ned-

bringe afhængigheden af gas, da de har både produkter og kompe-

tencer til at hjælpe deres kunder i en mere bæredygtig retning.  

Buzzi Unicem, porteføljens italienske cementproducent, var også 

at finde i bunden trods et ellers udmærket halvårsregnskab. Krigen 

i Ukraine havde ikke påvirket Buzzi, som bl.a. har to fabrikker i 

Ukraine, helt så negativt som forventet, hvilket medførte en opju-

stering af omsætningen. Men de stigende produktions- og energi-

priser har halveret bundlinjen. I løbet af sommeren har Buzzi ud-

skiftet den type cement, de sælger på det amerikanske marked til 

typen 1L, som er mere CO2 venlig. Allerede efter to måneder ud-

gjorde den nye type 80% af salget, og det mindre miljøvenlige al-

ternativ forventes derfor at være helt udfaset i meget nær fremtid. 

Glædeligt at et af de italienske selskaber, som ikke altid er first-

mover i den grønne omstilling, har succes på den konto. 

Hen over sommeren solgte vi vores position i Accell Group, som 

blev afnoteret i forlængelse af et købstilbud fra et konsortium med 

den velkendte amerikanske kapitalfond KKR i spidsen. Det blev 

dermed et kort - men afkastmæssigt rigtig godt - bekendtskab med 

den hollandske cykelproducent, som i Danmark er kendt for bl.a. 

mærkerne Batavus, Nishiki og Raleigh.  

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

August 2022 -2,63% -5,06% 2,43%

3 måneder -8,89% -5,54% -3,34%

ÅTD 2022 -8,22% -11,92% 3,71%

Siden start -6,76% -5,97% -0,79%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,69        3,52         0,17     Hsbc Holdings Plc 4,64

Kurs/indtjening (P/E) 10,79      14,24       -3,46    Nokia Oyj 4,42

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 9,03        15,72       -6,69    Societe Bic Sa 4,31

Kurs/pengestrøm (P/CF) 5,70        6,93         -1,23    Zurich Insurance Group Ag 4,28

EV/EBITDA 7,87        12,02       -4,15    Orange Sa 4,23

Kurs/salg (P/S) 1,60        3,83         -2,23    Ubs Group Ag 4,00

Kurs/indre værdi (P/B) 1,19        4,54         -3,35    Tate & Lyle Plc 3,97

Overskudsgrad (%) 17,88      25,24       -7,35    Swatch Group Ag 3,93

Egenkapitalens forrentning (%) 14,74      22,42       -7,67    Carrefour Sa 3,80

Omsætningsvækst (%) 5,39        14,95       -9,56    K+S 3,74

Nettogæld/egenkapital (%) 27,37      52,53       -25,16  Top 10 i alt 41,31

Markedsværdi (mia. DKK) 247,9      620,4       -372,5  29 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, august 2022 Sektorafkastbidrag, august 2022

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

Financials 25,59 15,72 9,87 Energy 0,15 0,18 -0,03

Materials 14,98 7,19 7,79 Communication Services 0,03 -0,16 0,19

Consumer Staples 12,14 14,13 -2,00 Materials 0,03 -0,32 0,35

Industrials 10,59 14,18 -3,59 Cash & Equivalents -0,04 0,00 -0,04

Health Care 9,30 15,55 -6,26 Financials -0,13 -0,32 0,19

Cash & Equivalents 7,86 0,00 7,86 Consumer Discretionary -0,16 -0,59 0,43

Consumer Discretionary 7,64 10,41 -2,76 Information Technology -0,27 -0,62 0,35

Information Technology 5,52 7,09 -1,57 Consumer Staples -0,34 -0,49 0,15

Communication Services 4,23 3,79 0,44 Industrials -0,40 -1,15 0,76

Energy 2,15 6,56 -4,41 Health Care -1,43 -1,16 -0,27

Utilities 0,00 4,35 -4,35 Utilities 0,00 -0,23 0,23

Real Estate 0,00 1,02 -1,02 Real Estate 0,00 -0,14 0,14

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -2,55 -5,00 2,45

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

K&S Ag 3,84 0,36 10,02 Gsk Plc 3,41 -0,75 -21,77

Barclays Plc 3,92 0,22 2,72 Sanofi Sa 3,92 -0,66 -15,55

Hsbc Holdings Plc 5,08 0,20 1,09 Nn Group Nv 3,81 -0,32 -8,30

Zurich Insurance Group Ag 4,51 0,20 3,42 Siemens Ag 4,08 -0,29 -6,97

Technip Energies Nv 2,20 0,17 8,08 Danieli & C Officine Meccaniche Spa 2,94 -0,25 -8,33

Volkswagen Ag 3,98 0,13 3,41 Swatch Group Ag 4,31 -0,25 -6,75

Henkel Ag & Co Kgaa 3,93 0,11 3,04 Tate & Lyle Plc 4,43 -0,22 -7,80

Societe Bic Sa 4,67 0,11 2,61 Atos Se 1,28 -0,21 -15,80

Orange Sa 4,49 0,04 0,90 Buzzi Unicem Spa 2,42 -0,15 -6,11

Bnp Paribas Sa 3,72 0,03 0,95 Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 2,44 -0,11 -4,41

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%
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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. 


