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Great Dane Europa Value 

Månedsrapportering for februar 2023 
 

Porteføljen gav et afkast på 2,04% i februar, hvilket var lidt bedre 

end benchmark på 1,81%.  

 

De europæiske aktiers forrygende start på 2023 blev fastholdt i fe-

bruar, som bød på fornuftige stigninger på 1,8-2,0%.  

Recessionsfrygt og energikrise er gledet i baggrunden for en stund, 

men det er endnu for tidligt at konkludere, om inflationen er kom-

met under kontrol, selvom prisstigningstakterne samlet set bevæ-

ger sig i den rigtige retning.  

Hvor porteføljens afkast i 2022 var foran benchmark, men et 

stykke efter det europæiske valueindeks, så har Great Dane Europa 

Value fået en rigtig god start på 2023 og ligger foran alle tre euro-

pæiske hovedindeks fra MSCI. 

Ser man sektorniveau var det for benchmark især finansielle virk-

somheder og industri, som klarede sig godt. For porteføljens ved-

kommende var det i tillæg til de finansielle aktier også stabile for-

brugsvarer og kommunikation, der trak læsset. 

Til gengæld havde Pharma det svært i bunden af tabellen. Ud over 

en generel frygt for politiske indgreb og stigende renter, har flere 

af de store medicinalproducenter patentudløb på vigtige ’blockbu-

ster’ lægemidler i de kommende år. Markedet har ikke tro på, at 

selskaberne kan genopfinde sig selv ved at udvikle eller tilkøbe nye 

produkter, der kan erstatte den omsætning, som forsvinder. 

Regnskabssæsonen er i fuld gang, og der var friske tal fra hele 18 

af porteføljens 28 selskaber.   

Største afkastbidrag kom fra Frankrig, hvor teleselskabet Orange 

leverede et regnskab, som - uden at være prangende - var lidt bedre 

end forventet. Aktien steg 6,5% på dagen.  

Supermarkedskæden Carrefour kom med et stærkt regnskab, hvor 

der var stor succes på både hjemmemarkedet men i særdeleshed i 

Sydamerika, hvor den brasilianske forretning vokser markant. Kun 

i Belgien, hvor konkurrencen er ekstraordinær hård, har Carrefour 

en smule modgang og forsøger sig derfor med en ny ledelse.  

Sidste års smertensbarn i porteføljen, IT-selskabet Atos, leverede i 

slutningen af måneden et regnskab, der indikerede, at selskabet 

muligvis kan komme hurtigere gennem sin turn-around end hidtil 

antaget. Det har afspejlet sig i kursen, som er steget over 50% siden 

nytår, men der er stadig et stykke vej, før det tabte er indhentet.  

En anderledes stabilitet har BNP Paribas vist. Bortset fra en bøde 

i 2014 for finansiering i Sydsudan, har der ikke været slinger i val-

sen. Den franske storbank er imponerende stabil, leverer en sær-

deles høj indtjening og et rundhåndet udbytte. BNP har ligesom 

resten af banksektoren glæde af de højere renter og bedre 

rentemarginal. Men BNP ser desuden ud til at kunne fastholde 

transaktions- og gebyrindtægterne på et ganske højt niveau relativt 

til konkurrenterne. 

HSBC, den engelsk-asiatiske handelsbank, fremstår også stærk i 

øjeblikket, hvilket 2022 regnskabet understregede. Udlån til det ki-

nesiske ejendomsmarked giver lidt bekymring, men ledelsen har 

hensat fornuftigt og gav i det hele taget investorerne en rimelig god 

transparens til eksponeringen ifm. regnskabsaflæggelsen. 

Tilbage i det franske har vi fået en rigtig god start med Technip 

Energies, der - selvom selskabet endnu ikke havde præsenteret sit 

årsregnskab ved udgangen af februar - er steget med mere end 30% 

i 2023. Den rådgivende ingeniørvirksomhed har fået masser af or-

drer fra energisektoren, som skal have hjælp til grøn omstilling.  

Industriaktierne trak ned i det samlede regnskab for februar, til 

trods for at tyske Siemens ikke mærker meget til recessionstruslen. 

Forklaringen var derimod BIC og BASF, der begge aflagde regn-

skaber, som ikke helt kunne leve op til forventningerne. 

BIC, som er kendte for deres engangsskrabere, lightere og kugle-

penne, hører egentlig hjemme under forbrugsvarer snarere end in-

dustri. Selskabet var sidste års højdespringer i porteføljen, men i 

fjerde kvartal var indtjeningsevnen sat under pres af inflation i in-

putpriserne.  

BASF, den store tyske kemikoncern, solgte ganske vist masser af 

produkter i 2022 og øgede sin omsætning med 11%. Men de sti-

gende energipriser satte indtjeningsevnen under pres, ligesom en 

russisk ekspropriation af datterselskabet Wintershall Deas aktiver 

kostede en nedskrivning på EUR 6,5 mia. i fjerde kvartal og års-

regnskabet. Heldigvis nåede BASF at hente et udbytte på 1,0 mia. 

EUR ud tidligere på året, og det bidrog til at, selskabets penge-

strømme voksede fra et i forvejen højt niveau i 2021.  

Der blev ikke foretaget nogen handler i februar.  
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Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Februar 2023 2,04% 1,81% 0,23%

ÅTD 2023 11,26% 8,71% 2,54%

3 måneder 8,53% 4,97% 3,56%

1 år 4,11% 4,80% -0,69%

Siden start 4,84% 5,10% -0,26%



 

  

Nøgletal, februar 2023 10 største positioner i porteføljen, februar 2023 Ultimo vægt

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,86        3,25         0,61     Hsbc Holdings Plc 4,91

Kurs/indtjening (P/E) 9,00        28,29       -19,29  Swatch Group Ag 4,75

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 10,32      17,09       -6,78    Siemens Ag 4,65

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,22        11,95       -5,73    Ubs Group Ag 4,65

EV/EBITDA 7,72        12,33       -4,61    Bnp Paribas Sa 4,34

Kurs/salg (P/S) 1,70        3,72         -2,03    Technip Energies Nv 4,27

Kurs/indre værdi (P/B) 1,33        4,70         -3,37    Societe Bic Sa 4,15

Overskudsgrad (%) 16,36      19,89       -3,53    Orange Sa 4,04

Egenkapitalens forrentning (%) 16,16      27,36       -11,21  Zurich Insurance Group Ag 3,87

Omsætningsvækst (%) 7,00        16,23       -9,23    Carrefour Sa 3,82

Nettogæld/egenkapital (%) 14,11      75,18       -61,07  Top 10 i alt 43,44

Markedsværdi (mia. DKK) 290,8      661,6       -370,8  28 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, februar 2023 Sektorafkastbidrag, februar 2023

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

Financials 26,11 17,79 8,33 Consumer Staples 0,69 0,07 0,62

Materials 14,46 7,21 7,26 Financials 0,60 0,68 -0,08

Consumer Staples 13,03 12,40 0,63 Communication Services 0,41 0,17 0,23

Industrials 12,08 14,78 -2,70 Information Technology 0,16 -0,01 0,17

Health Care 10,20 14,90 -4,70 Energy 0,13 0,37 -0,23

Consumer Discretionary 7,77 10,94 -3,17 Industrials 0,06 0,55 -0,49

Information Technology 4,76 7,20 -2,44 Materials 0,05 -0,21 0,26

Energy 4,27 6,35 -2,08 Consumer Discretionary 0,04 0,11 -0,07

Communication Services 4,04 3,42 0,62 Cash & Equivalents 0,01 0,00 0,01

Cash & Equivalents 3,29 0,00 3,29 Health Care -0,03 0,06 -0,09

Utilities 0,00 4,12 -4,12 Utilities 0,00 0,06 -0,06

Real Estate 0,00 0,90 -0,90 Real Estate 0,00 -0,02 0,02

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 2,13 1,83 0,29

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

Orange Sa 3,95 0,41 11,06 Societe Bic Sa 4,57 -0,40 -8,20

Hsbc Holdings Plc 4,89 0,30 7,38 Basf Se 3,26 -0,26 -7,45

Carrefour Sa 3,71 0,26 7,15 Barclays Plc 3,60 -0,14 -2,58

Ubs Group Ag 4,76 0,24 5,65 Nn Group Nv 3,07 -0,12 -3,77

Danieli & C Officine Meccaniche Spa 3,24 0,24 7,61 Fresenius Se & Co Kgaa 3,86 -0,08 -1,84

Tate & Lyle Plc 3,72 0,22 7,36 Zurich Insurance Group Ag 3,99 -0,06 -0,85

Bnp Paribas Sa 4,36 0,22 5,21 Swatch Group Ag 4,92 -0,04 -0,36

Siemens Ag 4,83 0,19 4,26 Sanofi Sa 3,50 -0,04 -0,83

Henkel Ag & Co Kgaa 3,55 0,18 5,28 Haleon Plc 2,12 -0,02 0,04

Atos Se 1,29 0,14 11,49 Arcelormittal Ord 2,92 0,00 0,35

3 års risikonøgletal

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

Årlige omkostninger 0,99%

Marginal omkostningsrprocent 0,50%

Indirekte handelsomkostninger 0,02%

Stamdata

ISIN fondskode DK0061671799

Benchmark MSCI Europe

Formue i mio. kr.

Indre værdi 104,59

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, februar 2023 Bund 10 bidragere til afkast, februar 2023
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Bemærk: På denne side er nøgletal og afkastbidrag beregnet på grundlag af porte-

føljens daglige beholdninger, bruttoafkast og valutakurser i finanssystemet Eikon, 

hvorfor der kan være mindre afvigelser, når der sammenlignes med forsidens af-

kast, som er beregnet på grundlag af de officielle indre værdier. Enkelte observati-

oner (outliers) kan derfor påvirke eksempelvis 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. 


