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Great Dane INDEX+ 

Månedsrapportering for september 2022 

 
INDEX+ gav i september et afkast på -6,58%, hvilket var 

bedre end benchmark, som gav et afkast på -6,74%. 

 

 

Indeholdt i det meget negative afkast er et positivt afkast fra 

afdelingens store eksponering til amerikanske dollar. Der er i 

øjeblikket en utrolig høj negativ korrelation mellem dollaren og 

afkast på de amerikanske aktier. Hvilket endnu engang viser, at 

man ikke skal tro, at hvis man valutaafdækker en aktieporte-

følje, så sænker man risikoen. Denne afdeling har da også fuld 

eksponering til alle valutaer, og historisk er det ikke unormalt, 

at der er negativ korrelation mellem valuta og aktieafkast. Fun-

damentalt giver det også god mening, for når valutaen stiger, så 

bliver det vanskeligere for virksomhederne at sælge deres pro-

dukter i udlandet, og omvendt. 

Det er lidt bemærkelsesværdigt, at det negative afkast ikke i hø-

jere grad har medført, at segmenter i markedet har gjort det 

betydeligt dårligere eller bedre end markedet. Vi analyserer lø-

bende mange tusinde tilfældige segmenter i markedet, ud fra 

aktiernes afkast- og risikofaktorer, og i denne måned er der kun 

5,01% forskel på det bedste segment og det dårligste. Segmen-

terne skal udgøre mindst 20% af benchmark, og i denne måned 

var det primært helt almindelig absolut risiko, der var udslags-

givende. Aktier med lavest risiko klarede sig bedst, og det gav-

nede også INDEX+. At der trods alt ikke var større forskel 

mellem de gode og dårlige segmenter, kan også tolkes derhen 

af, at aktiefaldet var drevet af passive investorer frem for aktive, 

da de presser hele markedet og ikke kun ”tilfældige” aktier.  

Hvis vi ser lidt mere snævert på det, så skilte medicinalaktierne 

sig dog betydeligt ud, da de kun faldt 1,6%. På næste side kan 

man se, at listen over de aktier, som har bidraget mest til afka-

stet, da også er domineret af medicinalaktier. Bl.a. Biogen, som 

annoncerede positive nyheder omkring et forskningsprojekt 

med udvikling af medicin mod Alzheimer. Lad os håbe, de får 

mere succes med det denne gang!  

 

 

 

I tabellen ovenfor kan man se, at ingen faktorer skilte sig mar-

kant ud. Der var nogenlunde god symmetri i de fleste faktorer. 

Dog ikke for Value. De 11% bedste valueaktier leverede faktisk 

et afkast på kun -9,3%. Heldigvis arbejder vi med en jævn over- 

og undervægt gennem hele faktoren, og det har således kun på-

virket porteføljen i mindre grad.  

Porteføljen har snart et års historik, og indtil videre er resulta-

terne tilfredsstillende. Lidt positivt merafkast i oktober vil løfte 

merafkastet op i niveauet 0,5% til 1,0% p.a., hvilket er afdelin-

gens meget ambitiøse langsigtede mål. 
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Periodeafkast INDEX+ Benchmark Forskel

September 2022 -6,58% -6,74% 0,15%

3 måneder 0,32% 0,30% 0,02%

ÅTD 2022 -13,09% -13,36% 0,27%

Siden start -5,51% -5,91% 0,40%

Forklaring til afkastforskel til benchmark

Faktorer

Value 0,000%

Min Vol 0,080%

Small cap -0,010%

Momentum 0,020%

ESG 0,020%

Rebalancering -0,040%

Multi faktor tilgang 0,065%

Øvrige

Sektor 0,060%

Land 0,010%

Kontanter 0,040%

Ovenstående afkastbidrag summer ikke

nødvendigvis til afkastforskellen



 

 
 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 2,52        2,38         0,14      Apple Ord 4,78

Kurs/indtjening (P/E) 26,55      26,46       0,08      Microsoft Corp 3,55

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 17,84      19,33       -1,49     Amazon.Com Inc 2,14

Kurs/pengestrøm (P/CF) 12,64      14,69       -2,05     Alphabet Inc 1,50

EV/EBITDA 18,66      20,73       -2,07     Tesla Inc 1,44

Kurs/salg (P/S) 3,99        4,44         -0,45     Unitedhealth Group Inc 1,02

Kurs/indre værdi (P/B) 3,71        4,17         -0,46     Johnson & Johnson 0,83

Overskudsgrad (%) 22,77      21,19       1,58      Exxon Mobil Corp 0,79

Egenkapitalens forrentning (%) 43,15      40,08       3,07      Alphabet Inc 0,79

Omsætningsvækst (%) 19,90      21,18       -1,28     Berkshire Hathaway Inc 0,75

Nettogæld/egenkapital (%) 62,57      63,55       -0,98     I alt 17,58

Markedsværdi (mia. DKK) 2.334      2.395       -62        704 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling versus benchmark, september 2022 Sektorafkastbidrag versus benchmark, september 2022

Sektorvægt i pct. Portefølje Benchmark Forskel Sektor Portefølje Benchmark Forskel

Information Technology 20,32 21,08 -0,76 Energy -0,38 -0,36 -0,03

Health Care 13,78 14,02 -0,25 Materials -0,24 -0,24 0,00

Financials 13,71 13,54 0,17 Industrials -0,80 -0,79 -0,01

Consumer Discretionary 11,03 11,28 -0,26 Consumer Discretionary -0,72 -0,76 0,04

Industrials 9,43 9,95 -0,52 Consumer Staples -0,40 -0,40 0,00

Consumer Staples 8,04 7,78 0,25 Health Care -0,18 -0,19 0,01

Communication Services 6,97 7,04 -0,07 Financials -0,73 -0,79 0,06

Energy 5,76 5,20 0,56 Information Technology -1,99 -2,07 0,08

Materials 4,14 4,19 -0,05 Communication Services -0,63 -0,68 0,05

Utilities 3,44 3,14 0,30 Utilities -0,30 -0,30 0,00

Real Estate 2,57 2,77 -0,20 Real Estate -0,28 -0,30 0,02

Cash & Equivalents 0,82 0,00 0,82 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -6,68 -6,89 0,20

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

Eli Lilly And Co 0,50 0,03 10,15 Apple Ord 4,95 -0,63 -9,80

Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,17 0,02 21,66 Microsoft Corp 3,54 -0,40 -8,60

Biogen Inc 0,06 0,02 40,23 Amazon.Com Inc 2,18 -0,24 -8,53

Bristol-Myers Squibb Co 0,36 0,02 8,22 Alphabet Inc 1,53 -0,18 -9,30

Roche Holding Ag 0,47 0,01 4,35 Nvidia Corp 0,60 -0,13 -17,45

Fortum Oyj 0,04 0,01 34,37 Meta Platforms Inc 0,60 -0,10 -14,55

Unicredit Spa 0,18 0,01 6,71 Alphabet Inc 0,80 -0,10 -9,60

Barrick Gold Corp 0,11 0,01 7,38 Adobe Inc 0,30 -0,09 -24,38

Johnson & Johnson 0,85 0,01 3,90 Exxon Mobil Corp 0,78 -0,07 -6,27

Pan American Silver Corp 0,08 0,01 9,92 Visa Inc 0,60 -0,07 -8,26

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% / 0,15%

Marginal omkostningsprocent 0,05%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata

ISIN Fondskode DK0061671872

Formue i mio. kr. 159,8

Indre værdi 93,40

Startdato 11. oktober 2021

Afdelingstype Udbyttebetalende

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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IGD Benchmark

Regional eksponering, september 2022

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. 


