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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for august 2022 

 
Foreningens portefølje fik et afkast på -2,73% i august måned, et 

lille forspring til det generelle marked med -2,99%.  

 

Hvor juli bød på markante aktiestigninger globalt, så ramte pessi-

mismen igen markederne i august. Virksomhederne er for alvor 

begyndt at mærke inflationen på deres indkøbspriser og indtjening, 

og centralbankerne har over en bred kam indikeret, at de vil hæve 

renterne så meget, som det er nødvendigt, for at komme inflatio-

nen til livs - også selvom det går ud over væksten. På verdens stør-

ste aktiemarked, det amerikanske, slås mange af virksomhederne 

desuden med valutamodvind. 1 USD nu koster mere end 1 EUR, 

og det er noget, som gør ondt, hvis man er amerikaner og lever af 

at eksportere – omvendt vil det hjælpe europæiske selskaber. 

Den amerikanske producent af fødevarer som marmelade, jord-

nøddesmør, kaffe og dyrefoder J.M. Smucker er et af de selskaber, 

der har aflagt kvartalsregnskab i august. Smucker slog analytikernes 

forventninger, hvilket bl.a. vidner om vigtigheden af stærke vare-

mærker, når priserne skal hæves for at modstå energi- og råvarein-

flation. For Smucker er maj til august 1. kvartal regnskabsmæssigt, 

så ledelsen måtte allerede nu opjustere sine forventninger til hel-

året, selvom Smucker i kvartalet var ramt af en omfattende og me-

get dyr tilbagekaldelse af deres JIF Peanutbutter.  

Lægemiddelproducenten Gilead viste fremgang i hele forretningen 

pånær på Veklury, i folkemunde bedre kendt som Remdesivir, som 

især i den 1. fase af COVID pandemien, inden der var udviklet 

vacciner, indgik i behandlingen af de alvorligt syge. Faldet i Veklury 

var forventet, og det flyttede heldigvis ikke fokus fra den flotte 

fremgang i resten af virksomheden. Gilead opjusterede resultatet.  

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. 

I en kursmæssigt hård måned, var der desværre mere kamp om 

pladserne i bunden af tabellen.  Værst gik det kursmæssigt for ame-

rikanske Photronics, der faldt hele 28%. Regnskabet fejlede absolut 

intet, der var rekorder over hele linjen, men analytikernes var på-

virkede af, at halvårsregnskaberne fra Taiwan Semiconductor, Intel 

og Nvidias forinden havde afsløret, at dele af semiconductor kun-

derne træder kraftigt på bremsen i øjeblikket, men det kunne ikke 

aflæses i hverken Photronics resultat eller forventninger til 2022.  

Bryggeriet Molson Coors lå også i den lidt kedelige ende. Regnska-

bet overraskede positivt, og Molson kunne på trods af en længere 

strejke på et canadisk bryggeri fremvise et fint regnskab med godt 

momentum i salget af både high margin segmenterne seltzer (bre-

ezers) og premium øl, men også i billige ølmærker som Molson og 

Miller, der vandt markedsandele. Dog var analytikerne noget skep-

tiske overfor ledelsens guidance, som blev fastholdt og dermed et 

indtjeningsmæssigt bedre andet halvår, der bl.a. skal hjælpes på vej 

af VM i fodbold, som normalt styrker ølsalget. 

Vi afhændede i august foreningens position i solpanelsproducen-

ten First Solar, som fik stærk medvind af kongressens og Joe Bi-

dens vedtagelse af ”Inflation Reduction Act”, der subsidierer den 

grønne omstilling. Imidlertid har vi de seneste par kvartaler været 

skuffede over First Solar, som ikke har haft nok styr på hverken 

logistik eller hedging af indkøb i kontrakter, som strækker sig 2-3 

år frem i tiden. Så selvom selskabet har udsolgt af flere års produk-

tion, kan det vise sig vanskeligt at skabe en tilfredsstillende indtje-

ning på de mange ordrer. Det bekymrede dog ikke markedet, som 

sendte aktien op med yderligere 20% hen over sommeren, og den 

krydsede dermed vores target, hvorpå vi solgte med cirka en tre-

dobling af kursen siden vores oprindelige køb i 2016.  Over som-

meren har vi også solgt Hugo Boss, som er kommet stærkt igen 

siden coronanedlukningerne. Kursen havde krydset vores target og 

selskabet handler til den dyre side, så vi vurderede, at en vellykket 

eksekvering af 2025 strategien allerede nu var indregnet. 

Nye i porteføljen er Haleon, et spin-off af GlaxoSmithKlines divi-

sion for consumer health og den amerikanske varehuskæde Kohl’s. 

Sidstnævnte havde i juni taget en kraftig dukkert, da en budkrig om 

selskabet i foråret ikke materialiserede sig i en handel. Detailhandel 

kan blive hårdt udsat, når forbrugslysten falder, og det fremlagte 

halvårsregnskab indebar en betydelig nedjustering. Kohl’s er imid-

lertid kommet stærkt gennem de seneste kriser i amerikansk øko-

nomi, og da selskabet desuden har en stor relativt ubelånt ejen-

domsportefølje i ryggen, påvirkede den negative amerikanske kø-

belyst og selskabets nedjustering ikke kursen nævneværdigt.  
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

August 2022 -2,73% -2,99% 0,25%

3 måneder -2,11% 0,69% -2,80%

ÅTD 2022 -1,83% -7,10% 5,27%

1 år 5,97% -0,37% 6,34%

3 år 48,66% 40,14% 8,52%

5 år 50,96% 72,25% -21,30%

Siden start 67,78% 99,29% -31,51%



 

  

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,37        2,14         1,23     General Mills Inc 3,84

Kurs/indtjening (P/E) 11,91      28,74       -16,84  Pfizer Inc 3,81

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 8,67        22,26       -13,60  Mosaic Co 3,79

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,73        15,66       -8,93    Cisco Systems Inc 3,66

EV/EBITDA 8,17        25,99       -17,82  Gilead Sciences Inc 3,55

Kurs/salg (P/S) 1,43        4,89         -3,46    Wells Fargo & Co 3,54

Kurs/indre værdi (P/B) 1,76        5,02         -3,26    Nokia Oyj 3,51

Overskudsgrad (%) 16,40      21,51       -5,11    Molson Coors Beverage Co 3,42

Egenkapitalens forrentning (%) 14,55      32,70       -18,15  Power Corporation Of Canada 3,34

Omsætningsvækst (%) 12,15      21,87       -9,72    J M Smucker Co 3,33

Nettogæld/egenkapital (%) 28,97      63,88       -34,91  Top 10 i alt 35,80

Markedsværdi (mia. DKK) 368         2.629       -2.261  38 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, august 2022 Sektorafkastbidrag, august 2022

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

Financials 18,17 13,39 4,79 Energy 0,16 0,14 0,02

Consumer Staples 17,12 7,66 9,46 Cash & Equivalents 0,09 0,00 0,09

Information Technology 16,56 21,70 -5,14 Materials 0,08 -0,08 0,16

Consumer Discretionary 10,71 11,24 -0,54 Consumer Staples -0,15 -0,12 -0,04

Health Care 10,29 13,23 -2,94 Communication Services -0,24 -0,22 -0,02

Materials 8,19 4,17 4,02 Industrials -0,24 -0,28 0,03

Cash & Equivalents 7,49 0,00 7,49 Financials -0,31 -0,17 -0,14

Industrials 5,22 10,07 -4,85 Consumer Discretionary -0,42 -0,37 -0,05

Communication Services 3,65 7,23 -3,58 Health Care -0,71 -0,64 -0,07

Energy 2,60 5,22 -2,62 Information Technology -0,95 -1,02 0,07

Utilities 0,00 3,21 -3,21 Utilities 0,00 -0,01 0,01

Real Estate 0,00 2,89 -2,89 Real Estate 0,00 -0,14 0,14

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -2,70 -2,90 0,20

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

First Solar Inc 1,03 0,29 7,34 Photronics Inc 3,93 -0,83 -28,53

Gilead Sciences Inc 3,36 0,19 7,60 Molson Coors Beverage Co 3,50 -0,51 -12,40

J M Smucker Co 3,12 0,19 7,99 Gsk Plc 1,94 -0,43 -21,77

Technip Energies Nv 1,99 0,17 8,08 Pfizer Inc 3,94 -0,43 -9,30

Western Forest Products Inc 2,57 0,09 3,21 Intel Corp 2,47 -0,29 -10,04

Kroger Co 2,70 0,09 5,14 At&T Inc 3,24 -0,22 -5,39

General Mills Inc 3,67 0,09 4,02 Nn Group Nv 2,41 -0,21 -8,30

Mosaic Co 3,71 0,07 3,91 Siemens Ag 3,00 -0,21 -6,97

Henkel Ag & Co Kgaa 2,11 0,06 3,04 Movado Group Inc 2,95 -0,19 -4,94

Bnp Paribas Sa 3,21 0,03 0,95 Lumentum Holdings Inc 2,18 -0,17 -6,44

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 18,22

Standardafvigelse benchmark 17,11

Sharpe ratio 0,92

R
2 0,83

Beta 0,97

Alpha 3,89%

Tracking error 7,57%

Omkostninger

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

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata per ultimo august 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. 


