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Great Dane INDEX+ 

Månedsrapportering for august 2022 

 
INDEX+ gav i august et afkast på -2,75%, hvilket var bedre 

end benchmark, som gav et afkast på -2,99%. 

 

 

Efter den voldsomme stigning i juli vendte markedet lidt rundt 

og gav et negativt afkast i august. Som det ses i afkastgrafen 

nederst til højre, har der i afdelingens korte levetid været bety-

delige afkastudsving. I denne måned betød vendingen, at det 

bedste sted at allokere til, var til de aktier, hvor den korte trend 

var dårligere end den lange trend. Det vil sige aktier med en god 

eller nogenlunde lang trend, som blot ikke formåede at deltage 

i sidste måneds kraftige stigning. Disse aktier udgjorde ca. 20% 

af markedet, og de gav et afkast på -0,6%. 

Altså var det ikke de helt store afkastudsving, der prægede må-

neden. August var den første måned i år, hvor vi har set en så 

lille forskel mellem de gode og dårlige segmenter i markedet. 

Man kan betegne afkastet som konformt. Og måneden kan vel 

nærmest karakteriseres som en ”mellem måned”, hvor aktierne 

lige justerede sig i forhold til den voldsomme stigning måneden 

før. 

 

 
 

 

 

Da der i juli ikke var nogle af vores faktorer, der bidrog positivt, 

så er det ikke overraskende, at denne justeringsmåned gav lidt 

afkast retur til vores faktorer. Derudover kan rebalancerings-

faktoren i vores strategi godt lide aktier, som netop har en dår-

ligere kort trend end en positiv lang trend. Så alene vores allo-

kering til denne faktor gavnede 0,06%. En af de aktier, der har 

bidraget til dette, er Alnylam Pharmaceuticals Inc., som blev 

købt i slutningen af juli i forbindelse med den løbende rebalan-

cering. Som det ses på næste side, så har denne aktie bidraget 

allermest til porteføljens afkast i august. 

Men ellers var value den faktor, der bidrog mest til afkastet med 

0,085%, hvilket hænger fint sammen med, at renten igen be-

gyndte at stige i august. 

Indtil videre har vores måde at arbejde med faktorerne på været 

bedre end MSCI’s metode. Det betyder, at når vi f.eks. beregner 

hvor meget value en aktie har, så har det indtil videre givet hø-

jere afkast, end når MSCI beregner value. Den største forskel 

ses indtil videre for momentum faktoren. Vores metode, som 

er brugt i over 20 år, har ellers haft svært ved at følge med 

MSCI’s metode de seneste år. Men det skyldes mere, at deres 

metode favoriserer de store aktier kraftigt, hvilket naturligt har 

gavnet dem de seneste år. 
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Periodeafkast INDEX+ Benchmark Forskel

August 2022 -2,75% -2,99% 0,23%

3 måneder 0,43% 0,69% -0,26%

ÅTD 2022 -6,97% -7,10% 0,13%

Siden start 1,15% 0,89% 0,26%

Forklaring til afkastforskel til benchmark

Faktorer

Value 0,085%

Min Vol 0,040%

Small cap 0,010%

Momentum 0,048%

ESG 0,000%

Rebalancering 0,060%

Multi faktor tilgang 0,060%

Øvrige

Sektor 0,050%

Land -0,020%

Kontanter 0,008%

Ovenstående afkastbidrag summer ikke

nødvendigvis til afkastforskellen



 

 
 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 2,24        2,12         0,12      Apple Ord 4,94

Kurs/indtjening (P/E) 29,24      28,74       0,50      Microsoft Corp 3,62

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 20,26      22,26       -2,00     Amazon.Com Inc 2,18

Kurs/pengestrøm (P/CF) 13,40      15,66       -2,26     Alphabet Inc 1,55

EV/EBITDA 19,81      22,48       -2,67     Tesla Inc 1,36

Kurs/salg (P/S) 4,43        4,89         -0,46     Unitedhealth Group Inc 0,96

Kurs/indre værdi (P/B) 4,58        5,02         -0,44     Johnson & Johnson 0,84

Overskudsgrad (%) 22,79      21,51       1,29      Alphabet Inc 0,81

Egenkapitalens forrentning (%) 41,31      40,20       1,11      Exxon Mobil Corp 0,79

Omsætningsvækst (%) 20,01      21,87       -1,86     Berkshire Hathaway Inc 0,71

Nettogæld/egenkapital (%) 59,63      63,89       -4,27     I alt 17,76

Markedsværdi (mia. DKK) 2.573      2.629       -55        701 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling versus benchmark, august 2022 Sektorafkastbidrag versus benchmark, august 2022

Sektorvægt i pct. Portefølje Benchmark Forskel Sektor Portefølje Benchmark Forskel

Information Technology 21,16 21,70 -0,54 Energy 0,20 0,14 0,05

Health Care 13,69 13,23 0,46 Materials -0,06 -0,08 0,03

Financials 13,41 13,39 0,02 Industrials -0,33 -0,28 -0,05

Consumer Discretionary 10,83 11,24 -0,42 Consumer Discretionary -0,34 -0,37 0,02

Industrials 9,47 10,07 -0,60 Consumer Staples -0,10 -0,12 0,02

Consumer Staples 7,74 7,66 0,08 Health Care -0,54 -0,64 0,10

Communication Services 7,39 7,23 0,16 Financials -0,10 -0,17 0,06

Energy 5,70 5,22 0,48 Information Technology -1,01 -1,02 0,01

Materials 4,16 4,17 -0,02 Communication Services -0,21 -0,22 0,01

Utilities 3,26 3,21 0,05 Utilities -0,02 -0,01 0,00

Real Estate 2,62 2,89 -0,27 Real Estate -0,15 -0,14 -0,02

Cash & Equivalents 0,59 0,00 0,59 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -2,65 -2,90 0,25

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

Alnylam Pharmaceuticals Inc 0,15 0,04 47,38 Microsoft Corp 3,72 -0,25 -5,46

Conocophillips 0,28 0,03 14,31 Apple Ord 5,03 -0,17 -1,87

Bp Plc 0,27 0,03 8,13 Amazon.Com Inc 2,27 -0,14 -4,85

Carvana Co 0,02 0,02 59,70 Nvidia Corp 0,75 -0,13 -15,82

Shell Plc 0,37 0,02 2,73 Alphabet Inc 1,60 -0,11 -5,76

Daiichi Sankyo Co Ltd 0,12 0,02 16,34 Tesla Inc 1,36 -0,10 -6,05

Cardinal Health Inc 0,09 0,02 20,27 Johnson & Johnson 0,84 -0,06 -5,72

Flutter Entertainment Plc 0,08 0,02 28,01 Pfizer Inc 0,55 -0,06 -9,30

Walt Disney Co 0,35 0,02 7,00 Alphabet Inc 0,84 -0,05 -5,21

Eog Resources Inc 0,20 0,02 10,47 Berkshire Hathaway Inc 0,72 -0,05 -5,38

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%
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Top 10 bidragere til afkast, august 2022 Bund 10 bidragere til afkast, august 2022
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Regional eksponering, august2022

Bemærk: På denne side er nøgletal og afkastbidrag beregnet på grundlag af porteføl-

jens daglige beholdninger, bruttoafkast og valutakurser i finanssystemet Eikon, hvor-

for 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 gen-

nemsnit fra Eikon mod tidligere median fra Bloomberg. Enkelte observationer (out-

liers) kan derfor påvirke eksempelvis P/E og P/CF værdier betydeligt, når en virk-

somheds resultat eller pengestrøm eksempelvis er negativt eller ligger tæt på nul.  

Kilde:  Invest Administration og Refinitiv Eikon. 


