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Great Dane Europa Value 

Månedsrapportering for oktober 2022 
 

Porteføljen gav et afkast på 5,69% i oktober, hvilket var 0,55% po-

int lavere end benchmarket på 6,24%.  

 

Oktober måned markerede afdelingens 1-års fødselsdag. Siden 

start er porteføljen 1,89% point efter sit benchmark, og dermed er 

vi ikke tilfredse med udviklingen, når der samtidig de seneste 12 

måneder har været medvind til valueaktier.  

Der er med et forspring i 2022 på godt to procent rettet lidt op på 

efterslæbet, og det bør retfærdigvis nævnes, at fraværet af olie- og 

energiselskaber i porteføljen har bidraget til afkastforskellen. Ener-

gisektoren, der er den eneste, som er steget i 2022, udgør 7% af 

MSCI Europa og hele 13% af MSCI Europa Value. 

I Storbritannien trådte premierminister Liz Truss tilbage efter kun 

45 dage på posten. Rishi Sunak skal nu forsøge at genskabe tilliden 

hos både vælgerne og finansmarkederne efter den katastrofale 

modtagelse af Truss’ forslag om ufinansierede skattelettelser. Den 

europæiske centralbank hævede renten med 0,75% point, hvilket 

var forventet. Renten i Eurozonen er dermed på det højeste niveau 

siden 2009 i 1,5%. Derudover blev der også ændret på betingel-

serne for de såkaldte TLTRO lån, som centralbanken stillede til 

rådighed for de europæiske banker under coronakrisen. De vil 

overgå til markedsrente fra den 23. november, hvilket vil virke 

yderligere dæmpende – dog kun for banker i EU-medlemslandene. 

Oktober blev også startskuddet for 3. kvartalsregnskaber, hvor det 

blandt porteføljens selskaber var finske Nokia, der lagde ud. Sel-

skabet opnåede en hæderlig vækst i omsætningen på 6%, men 

driftsindtjeningen lå noget under forventningen, hvilket næsten 

udelukkende kunne tilskrives forsinkelser på fornyelse af kontrak-

ter i Nokia Technologies, som udlejer sine patenterede teknologier 

på licens til telebranchen. På den positive side oplyste Nokia ledel-

sen, at de kunne se en ende på de supply chain udfordringer, som 

virksomheden og resten af branchen har kæmpet med. Men det 

forhindrede ikke investorerne i at sende aktien ned med 7,6% på 

dagen. 

Et par af porteføljens banker har også aflagt regnskab i løbet af 

oktober. Det generelle billede af bankerne er positivt, og de høster 

på nuværende tidspunkt frugterne af de stigende renter, og de er 

endnu ikke begyndt at se større tab på deres udlån. Barclays formå-

ede på trods af den føromtalte britiske uro, at overgå forventnin-

gerne. Banken havde fremgang i samtlige forretningsområder men 

hensatte 381 mio. pund til tab på udlån for at være på forkant, med 

udsigten til en svagere økonomi. Barclays er heldigvis en meget vel-

diversificeret bank, der står bedre end mange af de nærmeste kon-

kurrenter.  Netop en af disse konkurrenter HSBC, som vi også har 

i porteføljen. HSBC overgik ligeledes forventningerne, men deres 

eksponering mod Asien og især det kinesiske ejendomsmarked gi-

ver lidt bekymring og gav selskabet en plads i tabellen med de sel-

skaber, som bidrog negativt til afkastet i oktober, selvom faldet var 

på beskedne to procent.  

Hos den franske supermarkedskæde Carrefour, der kun fremlæg-

ger sin omsætning på kvartalsbasis, voksede salget med 11,3%. Det 

var et stærkt resultat i en periode, hvor kunderne køber for mindre 

og samtidig har øget fokus på discount og private label, hvor Car-

refour heldigvis er stærke med cirka 30% af omsætningen. Også på 

ecommerce har Carrefour fået rigtig godt fat og ligger i en klar fø-

rerposition på det franske marked for levering af dagligvarer. 

Medicinalselskabet Sanofi kunne også fremvise et rigtig godt kvar-

talsregnskab hjulpet af deres forholdsvis nye lægemiddel mod hud-

sygdomme Dupixent, der vokser kraftigt.  

Hos tyske Volkswagen var kvartalets helt store begivenhed, som 

overskyggede et ellers lidt skuffende regnskab, den selvstændige 

børsnotering af Porsche, der opnåede en værdi, som var ligeså høj 

som hele Volkswagen gruppen med sammenlagt 7 bilmærker, last-

biler og motorcykler. 

Helt så godt blev regnskabet fra BIC ikke modtaget. Selskabet, som 

er verdenskendt for sine lightere, kuglepenne og barberskraber 

øgede ganske vist omsætningen med flotte 21%. Cirka halvdelen 

af omsætningsfremgangen var dog drevet af valuta, og da der sam-

tidig var et uventet tilbageslag i indtjeningen som følge af både sti-

gende råvarepriser men også interne omkostninger, blev aktien 

sendt ned med 10%. BIC har været et af meget få selskaber, som 

har haft et rigtig godt 2022, så der kan være investorer, som har 

besluttet at tage gevinsten hjem, da 3. kvartalsregnskabet skuffede 

på bundlinjen. Imidlertid har BIC en styrke både produktmæssigt 

og finansielt, som stiller selskabet godt, såfremt usikkerheden i den 

europæiske og globale økonomi varer ved. 

Der er ikke foretaget køb af nye aktier eller salg i oktober.  
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Oktober 2022 5,69% 6,24% -0,55%

3 måneder -4,65% -5,31% 0,66%

ÅTD 2022 -10,12% -12,15% 2,03%

1 år -10,24% -9,81% -0,43%

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



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,80        3,60         0,20     Societe Bic Sa 4,50

Kurs/indtjening (P/E) 11,17      14,43       -3,26    Zurich Insurance Group Ag 4,26

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 8,85        14,96       -6,10    Ubs Group Ag 4,14

Kurs/pengestrøm (P/CF) 5,69        8,08         -2,39    Orange Sa 4,12

EV/EBITDA 7,63        11,61       -3,97    Euro 4,08

Kurs/salg (P/S) 1,51        3,48         -1,97    Siemens Ag 4,06

Kurs/indre værdi (P/B) 1,19        4,51         -3,32    Nokia Oyj 4,05

Overskudsgrad (%) 18,00      24,52       -6,52    Hsbc Holdings Plc 4,03

Egenkapitalens forrentning (%) 15,00      24,58       -9,58    Carrefour Sa 3,80

Omsætningsvækst (%) 5,58        15,25       -9,66    Sanofi Sa 3,79

Nettogæld/egenkapital (%) 25,50      52,94       -27,43  Top 10 i alt 40,83

Markedsværdi (mia. DKK) 245,3      622,5       -377,1  29 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, oktober 2022 Sektorafkastbidrag, oktober 2022

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

Financials 24,94 15,98 8,96 Materials 1,56 0,42 1,14

Materials 14,92 7,20 7,72 Financials 1,29 1,15 0,13

Consumer Staples 11,99 13,60 -1,61 Health Care 0,92 0,86 0,06

Industrials 11,58 14,61 -3,03 Consumer Staples 0,88 0,16 0,72

Health Care 9,67 16,28 -6,61 Industrials 0,35 1,43 -1,07

Cash & Equivalents 8,12 0,00 8,12 Information Technology 0,32 0,53 -0,21

Consumer Discretionary 7,21 9,68 -2,47 Energy 0,27 0,80 -0,53

Information Technology 5,15 7,03 -1,88 Communication Services 0,18 0,19 -0,01

Communication Services 4,12 3,55 0,57 Cash & Equivalents 0,04 0,00 0,04

Energy 2,29 6,98 -4,69 Consumer Discretionary 0,01 0,53 -0,52

Utilities 0,00 4,20 -4,20 Utilities 0,00 0,25 -0,25

Real Estate 0,00 0,89 -0,89 Real Estate 0,00 0,05 -0,05

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 5,81 6,35 -0,54

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

K&S Ag 3,96 0,56 15,40 Societe Bic Sa 5,70 -0,59 -10,37

Carrefour Sa 3,89 0,55 14,71 Hsbc Holdings Plc 4,60 -0,21 -2,02

Danieli & C Officine Meccaniche Spa 3,12 0,55 18,83 Haleon Plc 0,82 -0,04 -1,76

Basf Se 3,34 0,46 14,88 Euroapi Sas 0,04 0,00 4,03

Sanofi Sa 3,96 0,44 11,53 Swatch Group Ag 4,30 0,03 -2,00

Ubs Group Ag 4,40 0,42 7,15 Stora Enso Oyj 3,71 0,03 0,89

Siemens Ag 4,35 0,39 9,47 Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 2,20 0,04 2,03

Zurich Insurance Group Ag 4,58 0,37 5,59 Barclays Plc 3,62 0,08 4,81

Buzzi Unicem Spa 2,33 0,33 15,30 Volkswagen Ag 3,83 0,08 2,45

Bnp Paribas Sa 3,78 0,33 9,06 Nokia Oyj 4,54 0,11 2,55

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 91,09

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, oktober 2022 Bund 10 bidragere til afkast, oktober 2022
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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. 


