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Great Dane Europa Value 

Månedsrapportering for december 2022 
 

Porteføljen gav et afkast på -2,45% i december, hvilket var knap en 

procent bedre end benchmark med -3,44%.  

 

2022 blev et særdeles begivenhedsrigt og mindeværdigt investe-

ringsår. Desværre vil det nok mest blive husket for alt det negative. 

Krig i Europa, strenge lockdowns i Kina, historisk høj inflation, 

energikrise og stigende renter.  

Som valueinvestorer var det ikke alt i 2022, vi var kede af. Stigende 

renter er godt for vores portefølje, og europæiske valueaktier kla-

rede sig da også 16% bedre end europæiske vækstaktier. Vores por-

tefølje var med et minus på 7,24% imidlertid kun et par procent 

bedre end sit benchmark. Det kan vi ikke være helt tilfredse med. 

I et år, hvor valueaktier klarer sig så godt relativt til vækst, skal vi 

helst ligge på niveau med – eller bedre end - MSCI Europa Value 

indekset.  

Den primære forklaringer er imidlertid, at vi ikke har haft oliesel-

skaber i porteføljen. Energisektoren var den eneste, som gav et po-

sitivt afkast i 2022 – endda på hele 37%. Det betød, at energisek-

toren ved nytår havde vokset sig til den næststørste sektor i MSCI 

Europa Value, så fraværet af energiproducenter kostede os cirka 

3%. Det franske IT-selskab Atos kostede os næsten det samme. 

Selskabet fik ny ledelse for anden gang på 12 måneder og har iværk-

sat en stor turn-around med en opsplitning af selskabet, Det vil 

tage noget tid, før vi kan vurdere, om indsatsen vil bære frugt.  

Den ligeledes franske producent af lightere, barberskrabere og sko-

legrej Societe BIC, blev årets største bidrager til porteføljens afkast 

med knap 1,5% til porteføljen og en kursstigning på over 40%. BIC 

blev fulgt af den tyske salt- og kunstgødningsproducent K+S, der 

trods et fald i december gav næstmest. Opkøbet og afnoteringen 

af den hollandske cykelproducent Accell Group tidligt på året re-

sulterede i den tredjemest givtige investering for porteføljen. 

Stigende renter er, selvom de hjælper valueaktier relativt til vækst-

aktier, samlet set negativt for aktiemarkedet. Historisk er aktierne 

steget mest, når renterne har været faldende. Banksektoren kan 

imidlertid få direkte glæde af et højere renteniveau i årene frem-

over. Det er vi ikke utilfredse med, da finansielle virksomheder tra-

ditionelt har været overvægtet i vores porteføljer. Banker tjener 

mere på kerneforretningen, d.v.s. ind- og udlån, når renten og der-

for også rentemarginalen er højere.  

Porteføljens finansaktier gav samlet set et positivt afkast i 2022, 

hvilket var meget glædeligt. At afkastet ikke blev højere, hænger 

sammen med frygten for recession. Hvis der for alvor kommer 

økonomisk afmatning, forventes bankerne at tabe mere på deres 

udlån. Spørgsmålet er så, hvad som bliver størst. Gevinsten fra hø-

jere rentemarginal eller et større tab på udlånsporteføljerne. 

Ser vi udelukkende på december, lå engelske Haleon i toppen af 

afkasttabellen. Hvis navnet ikke ringer en klokke, er det muligvis 

fordi, selskabet så sent som i sommer blev udskilt fra den engelske 

lægemiddelgigant GSK (tidligere kendt som GlaxoSmithKline). 

Haleon var GSKs division for håndkøbsmedicin og plejemidler, 

eksempelvis tandpasta, hvor brandporteføljen tæller bl.a. 

Aquafresh og Sensodyne. Haleon tog et kurshop i første halvdel af 

december, da en domstol i USA afviste et massesøgsmål, der an-

klagede Zantac – et tidligere markedsført middel mod halsbrand – 

for at være kræftfremkaldende. Nyheden smittede også positivt af 

på GSK og Sanofi – dog ikke i nær samme grad.  

Den schweiziske urproducent Swatch havde også en god måned i 

december. Swatch har en væsentlig andel af sin omsætning fra 

Østen og Kina, hvor luksusure er et gaveelement på linje med dyre 

smykker. Det er ikke unormalt, at man forærer sin kommende svi-

gerfar et eksklusivt ur, der endda koster mere end forlovelsesrin-

gen, når man skal anmode om hans datters hånd. Så det var gode 

nyheder for Swatch, at de kinesiske myndigheder gav efter for fol-

kepresset og begyndte at slække på COVID-restriktionerne frem 

for at slå hårdt ned på demonstrationer og begyndende optøjer.  

I den modsatte ende af december-listen lå som sagt tyske K+S. 

Der var ikke væsentlige nyheder fra selskabet, så kursfaldet skal til-

skrives meldinger fra konkurrenterne om lavere afsætningspriser. 

K+S valgte at takke nej til den tyske regerings hjælpepakke mod 

stigende energipriser. Selskabet har for længe siden fastlåst over 

90% af sine 2023 indkøb, men det er klart, at de voldsomme ener-

gipriser i 2022 skabte frygt for modpartsrisiko. Samlet har K+S 

som bekendt været et rigtig godt 2022 bekendtskab. Selskabet har 

ligesom eksempelvis Maersk tjent ekstraordinært store summer de 

seneste 12 måneder på en decideret prisboble. Den var afledt af 

først sanktioner mod konkurrenten Belaruskali og efter Putins in-

vasion også den russiske konkurrent Uralkali.  

Godt nytår! 

Great Dane Fund Advisors A/S  

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

 

 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

December 2022 -2,45% -3,44% 0,99%

3 måneder 9,08% 9,52% -0,43%

1 år -7,24% -9,45% 2,21%

Siden start -5,76% -3,32% -2,44%



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 4,27        3,50         0,77     Societe Bic Sa 4,83

Kurs/indtjening (P/E) 10,80      27,29       -16,49  Siemens Ag 4,64

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 9,56        15,49       -5,92    Ubs Group Ag 4,38

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,05        6,42         -0,37    Hsbc Holdings Plc 4,38

EV/EBITDA 7,34        13,11       -5,78    Zurich Insurance Group Ag 4,30

Kurs/salg (P/S) 1,62        3,64         -2,02    Swatch Group Ag 4,28

Kurs/indre værdi (P/B) 1,22        4,73         -3,52    Fresenius Se & Co Kgaa 3,91

Overskudsgrad (%) 17,47      25,13       -7,65    Bnp Paribas Sa 3,89

Egenkapitalens forrentning (%) 11,96      24,47       -12,51  Orange Sa 3,86

Omsætningsvækst (%) 5,44        15,93       -10,49  Sanofi Sa 3,80

Nettogæld/egenkapital (%) 24,93      83,69       -58,76  Top 10 i alt 42,26

Markedsværdi (mia. DKK) 264,0      633,2       -369,2  28 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, december 2022 Sektorafkastbidrag, december 2022

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

Financials 25,59 16,80 8,78 Health Care 0,07 -0,31 0,38

Materials 14,31 7,41 6,90 Consumer Discretionary 0,07 -0,50 0,57

Consumer Staples 13,09 13,08 0,01 Cash & Equivalents 0,00 0,00 0,00

Industrials 12,43 14,25 -1,82 Communication Services -0,08 -0,15 0,07

Health Care 11,41 16,10 -4,69 Industrials -0,08 -0,41 0,34

Consumer Discretionary 7,31 10,20 -2,89 Energy -0,11 -0,37 0,27

Information Technology 4,77 6,93 -2,16 Consumer Staples -0,32 -0,48 0,16

Communication Services 3,86 3,34 0,53 Information Technology -0,39 -0,65 0,26

Energy 3,80 6,62 -2,82 Financials -0,61 -0,22 -0,39

Cash & Equivalents 3,44 0,00 3,44 Materials -0,92 -0,30 -0,62

Utilities 0,00 4,38 -4,38 Utilities 0,00 -0,09 0,09

Real Estate 0,00 0,89 -0,89 Real Estate 0,00 -0,02 0,02

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -2,36 -3,50 1,14

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

Haleon Plc 2,24 0,30 12,26 K&S Ag 3,22 -0,43 -12,39

Swatch Group Ag 4,27 0,21 4,58 Nokia Oyj 4,04 -0,30 -7,02

Sanofi Sa 3,82 0,14 3,87 Nn Group Nv 3,44 -0,21 -6,07

Gsk Plc 3,86 0,07 -0,44 Stora Enso Oyj 3,33 -0,20 -5,92

Hsbc Holdings Plc 4,42 0,04 -1,42 Henkel Ag & Co Kgaa 3,87 -0,20 -5,02

Societe Bic Sa 4,90 0,04 1,01 Carrefour Sa 3,73 -0,18 -4,80

Ubs Group Ag 4,44 -0,01 -0,78 Basf Se 3,21 -0,15 -4,40

Bnp Paribas Sa 3,94 -0,02 -0,36 Arcelormittal Ord 2,85 -0,14 -4,80

Wuestenrot & Wuerttembergische Ag 2,13 -0,03 -1,45 Volkswagen Ag 3,43 -0,12 -3,80

Fresenius Se & Co Kgaa 3,98 -0,05 -1,19 Technip Energies Nv 3,98 -0,12 -2,80

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 1,00%

Marginal omkostningsprocent 0,50%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata

ISIN fondskode DK0061671799

Formue i mio. kr.

Indre værdi 94,01

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, december 2022 Bund 10 bidragere til afkast, december 2022

55,3

0 10 20 30

France

Germany

U.K.

Switzerland

Finland

Italy

Netherlands

Benchmark IGD

Landeeksponering, december 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. 


