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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for oktober 2022 

 
Porteføljen gav et afkast på 8,65% i oktober måned, hvilket var 

2,39% højere end det generelle aktiemarked på 6,26%.  

 

Oktober gav så godt et afkast, at porteføljens tab i årets første tre 

kvartaler næsten blev indhentet, mens forspringet til benchmark 

blev yderligere øget. Der var medvind til valueaktier over en bred 

kam, men afkastet var især drevet af finans- og forbrugsvarer.  

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. Det samme gjorde amerikanske FED umiddelbart 

efter månedsskiftet, da der endnu ikke er overbevisende tegn på, at 

inflationen er under kontrol.  

Den amerikanske præsident Biden strammede i månedens første 

halvdel eksportrestriktionerne for salg af avancerede mikrochips 

og udstyr til produktion af chips til Kina. Reglerne kan ses som 

absolut sidste udkald i bestræbelserne på for at forhindre Kina i at 

komme på teknologisk omgangshøjde med Vesten og medfører 

sandsynligvis, at de internationale spændinger om Taiwans uaf-

hængighed vil blive endnu mere kritiske. 

Oktober er sæson for 3. kvartalsregnskaber, og blandt porteføljens 

selskaber lagde Wells Fargo ud i midten af måneden. Driften af den 

amerikanske bank har ligesom resten af branchen medvind fra ren-

testigningerne, der smitter positivt af på den rentemarginal, som 

udgør bankernes kerneforretning. Men regnskabet blev desværre 

skæmmet af en ny og uventet hensættelse til den efterhånden gamle 

kontosag fra 2016. Ærgerligt, men det forhindrede ikke, at Wells 

Fargo endte på listen over de aktier, som bidrog mest til månedens 

høje afkast. 

Regnskabet fra en anden af porteføljens bankaktier, Deutsche 

Bank, var heldigvis næsten kun positiv læsning. Banken har haft sit 

at slås med siden finanskrisen, men der er nu fremgang i alle divi-

sioner, og det lugter nu af, at tålmodige aktionærer endelig vil blive 

belønnet. Set i lyset af krigen i Ukraine og energikrisen i både Tysk-

land og resten af Europa var regnskabet endog meget positivt.  

Den absolut største bidragsyder i oktober var det amerikanske me-

dicinalselskab Gilead. Kvartalsregnskabet overgik analytikernes 

forventninger på både top- og bundlinjen, og ledelsen opjusterede 

sine forventninger til helårsresultatet. Gilead har fortsat gavn af 

produktet Veklury, der er mere kendt under navnet Remdesivir, og 

som blev verdenskendt i begyndelsen af COVID19-pandemien, 

inden der for alvor var kommet egentlige vacciner, som en vigtig 

del af behandlingen af indlagte patienter. 

Amerikanske AT&T kom også med et positivt kvartalsregnskab. 

Selskabet har både succes med et stort og igangværende sparepro-

gram, men især var fremgangen på både mobiltelefoni og fiber en 

positiv overraskelse. 

I en nært beslægtet branche, produktion af udstyr til telefoni og 

data, så finske Nokia en pæn vækst i omsætningen på 6%. Dog lå 

driftsindtjeningen noget under forventningen, men det kan næsten 

udelukkende tilskrives udfordringer med forlængelse af kontrakter 

i Nokia Technologies, som udlejer sine patenterede teknologier på 

licens til telebranchen. På den positive side oplyste Nokia ledelsen, 

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

branchen har kæmpet med. Men det forhindrede ikke investorerne 

i at sende aktien ned med 7,6% på dagen. 

Intel investerer voldsomt i bestræbelserne på at komme på om-

gangshøjde med Taiwan Semiconductor og kan få medvind på den 

lange bane, af de føromtalte eksportrestriktioner. Men på den korte 

bane klarer hverken Intel eller konkurrenterne sig særlig godt. En 

lidt vovet børsnotering hvad angår timing af Mobileye divisionen 

gik godt trods det negative aktiemarked, men chipsalget til både PC 

og datacenter kan langtfra leve op til sidste års stærke tal. 

I den kedelige ende af tabellen lå også sydkoreanske Kia Motors, 

som i 3. kvartal hensatte yderligere ca. 1 mia. USD til en gammel 

sag om tilbagekaldelse af motorer på det amerikanske marked. 

Driften hos Kia kan der ikke sættes en finger på. Både supply chain, 

salgspriser og især afsætningen af elbiler gik rigtig godt i 3. kvartal. 

Hong Kong konglomeratet CK Hutchison gik 10% tilbage i må-

neden, selvom der ikke blev aflagt regnskab. Generelt har Hong 

Kong børsen haft et udfordrende 2022, men Hutchison blev lige-

som store dele af telesektoren negativt påvirket af, at EU vil gøre 

det vanskeligere at gennemføre større fusioner, hvilket Hutchison 

har arbejdet på i længere tid med det UK-baserede teleselskab 3. 

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

Oktober 2022 8,65% 6,26% 2,39%

3 måneder -1,57% -3,86% 2,29%

ÅTD 2022 -0,66% -7,94% 7,28%

1 år 5,35% -4,66% 10,01%

3 år 43,15% 34,26% 8,89%

5 år 44,79% 60,56% -15,77%

Siden start 69,78% 97,49% -27,71%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,36        2,23         1,13     Gilead Sciences Inc 4,43

Kurs/indtjening (P/E) 12,14      28,32       -16,18  General Mills Inc 4,12

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 10,24      21,10       -10,86  Pfizer Inc 3,96

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,89        16,07       -9,18    Mosaic Co 3,82

EV/EBITDA 8,19        21,17       -12,98  Wells Fargo & Co 3,76

Kurs/salg (P/S) 1,51        4,50         -2,99    Cisco Systems Inc 3,76

Kurs/indre værdi (P/B) 1,84        4,35         -2,51    J M Smucker Co 3,62

Overskudsgrad (%) 16,84      21,23       -4,39    At&T Inc 3,42

Egenkapitalens forrentning (%) 14,76      32,65       -17,89  Molson Coors Beverage Co 3,37

Omsætningsvækst (%) 12,32      21,84       -9,53    American International Group Inc 3,33

Nettogæld/egenkapital (%) 30,19      68,20       -38,01  Top 10 vægt 37,58

Markedsværdi (mia. DKK) 399         2.450       -2.052  38 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, oktober 2022 Sektorafkastbidrag, oktober 2022

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

Financials 18,81 13,77 5,03 Financials 2,41 1,14 1,27

Consumer Staples 17,29 7,69 9,60 Information Technology 1,57 1,43 0,14

Information Technology 15,59 21,11 -5,52 Health Care 1,36 1,06 0,29

Health Care 11,21 14,29 -3,08 Consumer Discretionary 1,15 0,12 1,03

Consumer Discretionary 10,31 10,67 -0,35 Consumer Staples 1,07 0,39 0,69

Cash & Equivalents 7,99 0,00 7,99 Communication Services 0,65 0,03 0,61

Materials 7,48 4,12 3,35 Energy 0,33 1,00 -0,67

Industrials 4,86 10,27 -5,40 Materials 0,24 0,20 0,04

Communication Services 3,77 6,62 -2,85 Industrials 0,02 0,95 -0,92

Energy 2,69 5,83 -3,15 Cash & Equivalents -0,02 0,00 -0,02

Utilities 0,00 3,01 -3,01 Utilities 0,00 0,06 -0,06

Real Estate 0,00 2,62 -2,62 Real Estate 0,00 0,01 -0,01

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 8,77 6,39 2,38

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

Gilead Sciences Inc 4,00 1,01 26,22 Ck Hutchison Holdings Ltd 2,41 -0,27 -10,82

Deutsche Bank Ag 2,87 0,70 26,50 Kia Corp 2,08 -0,19 -8,08

At&T Inc 3,19 0,65 20,08 Western Forest Products Inc 2,24 -0,17 -6,84

American International Group Inc 3,17 0,60 19,14 Haleon Plc 0,46 -0,02 -1,76

Hewlett Packard Enterprise Co 3,04 0,55 18,22 Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 1,34 0,02 5,70

Cisco Systems Inc 3,64 0,52 13,74 Lyondellbasell Industries Nv 2,51 0,04 0,79

Wells Fargo & Co 3,73 0,52 13,48 Tate & Lyle Plc 2,29 0,07 5,52

Thor Industries Inc 3,08 0,50 16,19 Nokia Oyj 3,29 0,08 2,55

Movado Group Inc 2,91 0,47 16,47 Lg Display Co Ltd 1,41 0,08 5,91

Mosaic Co 3,82 0,41 10,37 Warner Bros Discovery Inc 0,69 0,09 12,19

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 19,17

Standardafvigelse benchmark 17,94

Sharpe ratio 0,79

R
2 0,84

Beta 0,98

Alpha 3,95%

Tracking error 7,59%

Omkostninger

Løbende årlige omkostninger /ÅOP 0,75% / 0,82%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata per ultimo oktober 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. 


