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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for december 2022 

 
Porteføljen tabte på 5,97% i værdi i december, hvilket var skidt - 

men trods alt bedre end markedet, som tabte 7,56%.  

 

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 valueaktier klarede sig da 

også over 20% bedre end vækstaktier globalt. Vores portefølje var 

trods det negative afkast på 4,2% hele 8,5% bedre end benchmark, 

og vi har sandsynligvis udsigt til endnu et år i Top 20 af de 8-900 

danske investeringsfonde, når branchestatistikken offentliggøres 

senere i januar.  

Vi er imidlertid ikke helt tilfredse. Ikke fordi vi ikke kunne gentage 

sidste års førsteplads. Men derimod fordi vi ikke kunne levere et 

afkast på niveau med MSCI World Value indekset, som vi jo var 

cirka 10% foran i 2021. Den primære forklaring er, at vi ikke har 

haft olieselskaber i porteføljen. Energisektoren var den eneste, som 

gav positivt afkast i 2022 – endda med næsten 50%. Det betød, at 

energiaktierne i MSCI World Value voksede til 9,5% af indekset 

ved årsskiftet, og dermed satte vi over 3% til alene på den konto.  

Til gengæld klarede flere af vores selskaber inden for stabilt forbrug 

sig rigtig godt gennem turbulensen. Det var især kaffe, morgen-

madsprodukter og dyrefoder fra J.M. Smucker og General Mills, 

men også bryggeriet Molson Corrs gav et afkast på over 20%. 

Det er imidlertid tydeligt, at også selskaberne i vores portefølje 

mærker den voldsomme inflation. Flertallet er heldigvis i stand til 

selv at hæve deres salgspriser som følge af stærke varemærker og 

markedspositioner. Gælden i vores selskaber er generelt lav, da det 

er et investeringsprocessens kardinalpunkter. Ikke desto mindre er 

gælden blevet reduceret yderligere i 2022. Det vægtede gennemsnit 

af gæld i selskaberne udgjorde 22% af egenkapitalen ved nytår mod 

41,4% ultimo 2021. Den lave gældsætning – og ofte positive kon-

tantbeholdninger – vil komme os til gode i 2023, hvor belånte virk-

somheder skal betale 2-4% mere i rente på deres gæld, mens vores 

cash positive selskaber får et bedre afkast på kontantbeholdningen.   

I løbet af december er der offentliggjort perioderegnskaber fra fire 

af porteføljens amerikanske selskaber. Photronics, vores produ-

cent af fotomasker, kom med et fint regnskab, hvor de kunne vise 

solid fremgang på både top- og bundlinjen. Aktiekursen kunne dog 

ikke klare sig helskindet gennem hverken december eller 2022, der 

gav IT-aktier en hård medfart som følge af bl.a. lavere efterspørgsel 

fra PC- og datacentre samt en ulmende chipkrig mellem USA og 

Kina, der har Taiwan som det helt store omdrejningspunkt.  

Thor Industries, der producerer campingvogne og autocampere, 

overgik også forventningerne på både top og bund. Men det blev 

overskygget af et dyk i ordrebogen og frygt for recession, hvor ny 

campingvogn eller autocamper kan blive ofre for et strammere 

husholdningsbudget. De sidste to regnskabsaktuelle, General Mills 

og Kroger, har begge i overraskende høj grad været i stand til at 

fastholde den omsætning, som blev skabt under COVID19s ame-

rikanske ’eat-at-home’ bølge, selvom de har hævet priserne.  

Porteføljen fik to nye selskaber i december, begge amerikansk 

small cap. Argan er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er le-

verandør af ”turnkey” løsninger til energisektoren og spiller en vig-

tig rolle i den grønne omstilling. Forretningen er projektbaseret, og 

de seneste år har den været fokuseret på omstillingen fra kul- til 

gaskraftværker i USA. Men virksomheden har både kompetencer 

og projekter inden for solenergi, ligesom det europæiske dattersel-

skab, der primært opererer i Storbritannien, kan få del i opgaverne 

med at gøre Europa uafhængig af Russisk gas. Argan er finansielt 

meget stærk med en usædvanlig stor kontantbeholdning og en or-

drebog, som på nuværende tidspunkt svarer til to års omsætning.  

Det andet nye selskab, Lovesac, er en møbelproducent. Det sær-

prægede navn hænger sammen med, at selskabet startede tilværel-

sen som producent af sækkestole. Men det har sidenhen rykket sit 

primære fokus over på modulsofaer, som kan sammensættes i et 

hav af kombinationer, hvilket kan give associationer til de vel-

kendte danske Montana reoler. Modulopbygningen letter fragten 

og reducerer produktionsomkostningerne, så Lovesac har usæd-

vanligt høje dækningsgrader for en møbelproducent. Netop sti-

gende fragtomkostninger har været med til at sende marginerne og 

aktien så langt ned, at vi besluttede at gå ind. Nye møbler er imid-

lertid også et gode, man kan vælge fra under en recession. Men 

Lovesac vokser foreløbig ufortrødent videre, mens konkurren-

terne melder om tocifrede fald i omsætningen.  

Godt nytår! 

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

December 2022 -5,97% -7,56% 1,59%

3 måneder 4,80% 0,73% 4,08%

1 år -4,18% -12,73% 8,55%

3 år 32,11% 21,09% 11,02%

5 år 34,87% 51,66% -16,79%

Siden start 63,77% 87,21% -23,45%



 

 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,34        2,29         1,05     Pfizer Inc 3,95

Kurs/indtjening (P/E) 12,59      23,09       -10,51  American International Group Inc 3,67

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 10,02      19,95       -9,93    Siemens Ag 3,65

Kurs/pengestrøm (P/CF) 6,79        15,27       -8,48    At&T Inc 3,63

EV/EBITDA 7,90        19,40       -11,50  Bnp Paribas Sa 3,60

Kurs/salg (P/S) 1,39        4,39         -3,00    Cisco Systems Inc 3,57

Kurs/indre værdi (P/B) 1,76        4,46         -2,71    Hewlett Packard Enterprise Co 3,48

Overskudsgrad (%) 16,05      23,27       -7,22    Gilead Sciences Inc 3,34

Egenkapitalens forrentning (%) 15,52      33,21       -17,69  Deutsche Bank Ag 3,32

Omsætningsvækst (%) 9,90        31,82       -21,92  Technip Energies Nv 3,21

Nettogæld/egenkapital (%) 22,01      69,83       -47,82  Top 10 vægt 35,42

Markedsværdi (mia. DKK) 369         1.959       -1.591  39 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, december 2022 Sektorafkastbidrag, december 2022

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

Financials 19,26 14,32 4,94 Cash & Equivalents -0,04 0,00 -0,04

Consumer Staples 16,20 7,91 8,28 Energy -0,09 -0,37 0,28

Information Technology 15,97 20,17 -4,20 Health Care -0,24 -0,66 0,42

Consumer Discretionary 11,34 9,97 1,37 Communication Services -0,28 -0,63 0,35

Health Care 11,07 14,55 -3,47 Industrials -0,29 -0,57 0,28

Industrials 9,54 10,68 -1,14 Materials -0,64 -0,27 -0,37

Materials 6,58 4,49 2,10 Consumer Staples -0,84 -0,39 -0,45

Communication Services 3,50 6,39 -2,88 Financials -0,89 -0,82 -0,07

Cash & Equivalents 3,44 0,00 3,44 Information Technology -1,34 -2,38 1,04

Energy 3,10 5,66 -2,57 Consumer Discretionary -1,35 -1,24 -0,11

Utilities 0,00 3,20 -3,20 Utilities 0,00 -0,10 0,10

Real Estate 0,00 2,67 -2,67 Real Estate 0,00 -0,17 0,17

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -6,00 -7,60 1,60

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

Haleon Plc 1,65 0,22 12,26 Wells Fargo & Co 3,19 -0,50 -16,94

Deutsche Bank Ag 3,22 0,14 4,58 Mosaic Co 3,01 -0,48 -17,51

J M Smucker Co 3,34 0,09 -0,75 Kohls Corp 1,77 -0,41 -22,74

Ck Hutchison Holdings Ltd 2,80 0,08 -0,23 Thor Industries Inc 2,84 -0,36 -14,96

Western Forest Products Inc 1,69 0,08 1,78 Kia Corp 1,85 -0,27 -13,03

Pfizer Inc 4,02 0,07 -1,41 Kroger Co 2,50 -0,25 -12,58

Lovesac Co 0,11 0,05 4,48 Intel Corp 1,88 -0,25 -15,22

Gsk Plc 1,83 0,03 -0,44 Nokia Oyj 3,09 -0,23 -7,02

Movado Group Inc 2,54 0,02 -2,31 Photronics Inc 2,13 -0,21 -13,65

American International Group Inc 3,68 0,02 -2,85 Molson Coors Beverage Co 3,22 -0,20 -9,20

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 19,62

Standardafvigelse benchmark 18,54

Sharpe ratio 0,61

R
2 0,85

Beta 0,98

Alpha 4,62%

Tracking error 7,60%

Omkostninger

Løbende årlige omkostninger 0,75%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata per ultimo december 2022

ISIN kode DK0060579423

Formue i mio. kr. 528,0

Indre værdi 129,29

Startdato 27. januar 2015

Afdelingstype Udbyttebetalende

Administrator Invest Administration A/S

Depotbank & market maker Sydbank A/S
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Top 10 bidragere til afkast, december 2022 Bund 10 bidragere til afkast, december 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. 


