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Great Dane Europa Value 

Månedsrapportering for september 2022 
 

Europa Value porteføljen gav et afkast på -7,35% i september, hvil-

ket var 1,23% point lavere end benchmarket på -6,12%.  

 

September gav dermed et nyt dyk til både europæiske aktier og ak-

tiemarkederne globalt, da inflation og rentestigninger igen kom i 

fokus efter aflæggelserne af halvårsregnskaberne i august. Det gav 

kursfald i samtlige sektorer, hvoraf finans- og industrisektoren bi-

drog mest til det negative afkast, mens det for porteføljens ved-

kommende også var materialesektoren, mens industri gav et plus. 

Den negative stemning blev ikke mindre af, at Vladimir Putin holdt 

uafhængighedsvalg og annekterede fire provinser i det østlige 

Ukraine, ligesom de mystiske lækager på de to vigtige Nord Stream 

1 og 2 gasrørledninger ud for Bornholm gav fornyede internatio-

nale spændinger. På den positive side kom der meldinger om, at 

Ukraine har genvundet en del af det tabte terræn på slagmarken, 

og at Putin i stigende grad synes at møde modstand indenrigs fra 

bl.a. en større gruppe af lokalpolitikere og især i befolkningen, efter 

meddelelsen om, at 300.000 russere fra reserven vil blive indkaldt 

til at supplere de russiske styrker i Ukraine.  

Danske investorer har fået øjnene op for, at obligationer ikke er en 

helt så sikker placering, som man har været vant til historisk, på 

grund af de rekordlave renter siden finanskrisen. Mange pensions-

kasser har meldt om store tab på fastforrentede obligationsporte-

føljer, der i flere tilfælde er faldet med 20-35%. Udviklingen i 2022 

vidner om, at obligationer, når udgangspunktet for renten er så lavt 

og varigheden er høj, kan være ligeså – eller endda endnu mere – 

kursfølsomme end aktier.  

Da valueaktier klarer sig bedre end vækstaktier gennem perioder 

med inflation og høje renter, står vores portefølje stærkt i det nu-

værende marked, og den har tabt mindre end langt hovedparten af 

investeringsforeninger med danske obligationer.  

Regnskabssæsonen er gået på hæld, så vi har kun fået periode-regn-

skaber fra den håndfuld af porteføljens selskaber, der har ’skævt’ 

regnskabsår. Et af dem var engelske Haleon. Hvis navnet lyder 

ubekendt, er det fordi selskabet blev etableret i 2022 som en selv-

stændig børsnotering af forbrugerdivisionen fra det globale medi-

cinalselskab GlaxoSmithKline (GSK), som udloddede aktier i Ha-

leon til sine eksisterende aktionærer i juli. Prisskiltet på Haleon lan-

dede på 25 mia. pund, og dermed blev det den foreløbig største 

engelske børsnotering i 2022, som i europæisk sammenhæng kun 

er overgået af Volkswagens selvstændige børsnotering af Porsche i 

slutningen af september.  

Haleon producerer og sælger en lang række forskellige produkter 

fra håndkøbsmedicin til tandpasta, hvor varemærkerne tæller 

kendte navne som bl.a. Sensodyne, Aquafresh, Theraflu, Nico-

rette og Voltaren. Debutregnskabet fra Haleon viste organisk 

vækst i omsætningen på 11% og en resultatfremgang på 20%, hvil-

ket blev godt modtaget af markedet. Haleon var således et af få 

selskaber, der kunne bryste sig af en kursstigning i september. 

I tider hvor der hersker usikkerhed, krig og frygt, viser selskaber 

som franske BIC deres styrke. Mange kender BIC fra enten kugle-

penne, barbergrej eller engangslightere. Med andre ord, gode gam-

meldags produkter, der stadig skaber værdi for BIC og selskabets 

kunder. BIC aflagde regnskab tilbage i august og kom ud over med-

delelsen om et opkøb af et mindre fransk teknologivirksomhed, 

som skal supplere BIC’s division for skrive- og tegneredskaber, 

ikke med væsentlige nyheder. Ikke desto mindre steg aktien 14%. 

Den primære årsag til, at industri gav et positivt bidrag til porteføl-

jens afkast i en måned, hvor sektoren tabte 7%, skal findes hos 

Danieli & C Officine Meccaniche SpA, som er hjemmehørende i 

Buttrio i det nordøstlige hjørne af Italien. Danieli er en af verdens 

førende producenter af både udstyr og færdige fabrikker til stålin-

dustrien. Samtidig producerer Danieli selv stål fra datterselskabet 

ABS’ værker i Kroatien og Italien. Regnskabet fra Danieli var langt 

bedre end ventet med en omsætningsfremgang på 31%, en frem-

gang i driftsindtjeningen 44% og en vækst i resultatet på hele 173%. 

Danieli, som er familiekontrolleret og stærkt overkapitaliseret, hæ-

ver udbyttet med 65% - men det sker dog fra et lavt udgangspunkt. 

Stålpriserne har været rigtig høje under coronakrisen, Danieli har 

glæde af den stærke USD-dollar, mens ingeniørforretning, som 

skaber hovedparten af omsætningen, får masser af ordrer, der skal 

bidrage til at reducere stålbranchens CO2-udledning, som er den 

tredjestørste efter opvarmning og transport. Danieli kan i dag op-

føre stålværker, som udelukkende drives af sol- og vindenergi, hvil-

ket giver dem den grønne førertrøje i en ellers miljømæssigt ud-

skældt branche. Ydermere har Danielis kunder, stålproducenter 

globalt, efter nogle gode år en stærk økonomi til at investere i nye 

produktionsanlæg.  

Der er ikke foretaget køb af nye aktier eller salg i september.  

Great Dane Fund Advisors A/S 
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

September 2022 -7,35% -6,12% -1,23%

3 måneder -7,29% -3,94% -3,35%

ÅTD 2022 -14,96% -17,31% 2,35%

Siden start -13,61% -11,72% -1,89%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,99         3,81          0,19      Societe Bic Sa 5,32

Kurs/indtjening (P/E) 10,71       13,60         -2,89     Hsbc Holdings Plc 4,35

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 8,46         14,72         -6,26     Euro 4,30

Kurs/pengestrøm (P/CF) 5,60         6,12          -0,52     Zurich Insurance Group Ag 4,27

EV/EBITDA 7,44         11,26         -3,82     Nokia Oyj 4,20

Kurs/salg (P/S) 1,50         3,60          -2,10     Orange Sa 4,18

Kurs/indre værdi (P/B) 1,12         4,30          -3,18     Ubs Group Ag 4,09

Overskudsgrad (%) 17,88       24,96         -7,09     Swatch Group Ag 4,06

Egenkapitalens forrentning (%) 14,63       22,47         -7,83     Siemens Ag 3,93

Omsætningsvækst (%) 5,59         15,20         -9,62     Henkel Ag & Co Kgaa 3,77

Nettogæld/egenkapital (%) 25,05       52,89         -27,84    Top 10 i alt 42,47

Markedsværdi (mia. DKK) 229,7       598,7         -369,0    29 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, september 2022 Sektorafkastbidrag, september 2022

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

Financials 25,18 15,89 9,30 Industrials 0,52 -0,97 1,48

Materials 14,25 7,26 6,99 Cash & Equivalents -0,01 0,00 -0,01

Industrials 11,94 14,10 -2,16 Energy -0,15 -0,32 0,17

Consumer Staples 11,81 14,31 -2,51 Communication Services -0,36 -0,42 0,06

Health Care 9,30 15,91 -6,61 Consumer Discretionary -0,60 -0,83 0,23

Cash & Equivalents 8,39 0,00 8,39 Health Care -0,67 -0,64 -0,02

Consumer Discretionary 7,63 10,21 -2,59 Information Technology -0,72 -0,57 -0,15

Information Technology 5,16 6,96 -1,79 Consumer Staples -1,18 -0,72 -0,46

Communication Services 4,18 3,60 0,58 Materials -1,75 -0,35 -1,39

Energy 2,15 6,63 -4,48 Financials -2,32 -0,90 -1,41

Utilities 0,00 4,23 -4,23 Utilities 0,00 -0,41 0,41

Real Estate 0,00 0,90 -0,90 Real Estate 0,00 -0,17 0,17

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -7,22 -6,29 -0,93

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

Societe Bic Sa 4,90 0,69 14,43 Carrefour Sa 4,06 -0,61 -14,60

Haleon Plc 0,76 0,06 6,20 Hsbc Holdings Plc 5,02 -0,60 -13,00

Siemens Ag 4,07 0,01 0,09 K&S Ag 3,90 -0,58 -14,56

Euroapi Sas 0,03 0,00 9,52 Nokia Oyj 4,68 -0,56 -11,82

Nn Group Nv 3,79 -0,10 -2,47 Barclays Plc 4,02 -0,50 -13,64

Danieli & C Officine Meccaniche Spa 2,83 -0,14 -5,46 Volkswagen Ag 4,21 -0,48 -11,10

Technip Energies Nv 2,35 -0,16 -6,92 Stora Enso Oyj 3,72 -0,46 -12,02

Gsk Plc 3,09 -0,17 -6,81 Tate & Lyle Plc 4,10 -0,46 -12,40

Sanofi Sa 3,81 -0,18 -4,62 Zurich Insurance Group Ag 4,69 -0,43 -7,41

Basf Se 3,14 -0,18 -5,90 Orange Sa 4,64 -0,40 -8,44

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 1,00% / 1,09%

Marginal omkostningsprocent 0,50%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata

ISIN fondskode DK0061671799

Formue i mio. kr.

Indre værdi 86,18

Startdato 11. oktober 2021

Afdelingstype Akkumulerende

Administrator Invest Administration A/S

Depotbank & market maker Sydbank A/S

Investeringsrådgiver Great Dane Fund Advisors A/S

Top 10 bidragere til afkast, september 2022 Bund 10 bidragere til afkast, september 2022
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Landeeksponering, september 2022

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. 


