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Great Dane Globale Aktier  

Månedsrapportering for februar 2023 

 
Porteføljen gav et afkast på -0,06% i februar, hvilket var en smule 

efter markedet, som gav -0,02%. Der blev den 7. februar udbetalt 

udbytte på 9 kr. per bevis svarende til en udbytteprocent 6,50%. 

Det betydelige udbytte vidner om, at Great Dane Globale Aktier, 

trods et udfordrende aktieår i 2022, klarede sig strålende, da ud-

byttet er et udtryk for, hvor meget kursgevinst og udbytte for-

eningen har realiseret fra porteføljens selskaber. 

 

Efter et par volatile måneder, hvor markedet flyttede sig først 5% 

ned og derpå 5% op, blev februar en anderledes rolig måned. Re-

lativt til markedet, har porteføljen heldigvis klaret sig rigtig fint på 

trods af, at 2023 foreløbig har givet et rebound til vækstaktier. Af-

kastet ligger en lille procent højere end benchmark og mere end 

3% foran det globale valueindeks.  

Trods det rolige aktiemarked, er der imidlertid kommet lidt flere 

tegn på, at inflationen er vedholdende, og at renterne derfor ikke 

nødvendigvis genfinder de rekordlave niveauer. Omvendt har ar-

bejdsmarkedet flere gange overrasket positivt i det nye år, så reces-

sionsfrygten er gledet lidt i baggrunden. 

På sektorniveau var det især stabile forbrugsvarer og industri som 

klarede sig godt i februar. Tyske Siemens mærker ikke meget til 

recessionstruslen men leverede derimod et rigtig flot regnskab, 

hvor ordrebogen stadig bugner.  

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. 

I februar kom der fuldt tryk på årsregnskabssæsonen, og der var 

friske tal fra hele 18 af porteføljens 39 selskaber. De tre selskaber, 

som bidrog mest positivt til afkastet var Kia, Mosaic og BNP. En 

bilproducent, en kunstgødningsproducent og en bank – vidt for-

skellige forretninger. 

Hvor Kia offentliggjorde sit regnskab allerede i januar, så kom 

BNP med endnu et stærkt årsregnskab. Foreløbig år til dato er ak-

tien steget med 20%, så den nærmer sig det højeste niveau i fem år. 

BNP har ligesom resten af banksektoren glæde af de højere renter 

og bedre rentemarginal. Desuden er BNP måske den af storban-

kerne, som har klaret sig allerbedst på transaktions- og gebyrind-

tægterne. Uanset kursstigningen handler BNP kun til 8,75 gange 

indtjeningen, 7,3 forud og til en kurs/indre værdi på 0,64. Med en 

udbytteprocent på 6-7 og begrænsede udlånstab, er det ro omkring 

den franske storbank. 

Et anderledes turbulent år har det været for vores amerikanske 

kunstgødningsproducent Mosaic. Krigen i Ukraine satte en stop-

per for eksporten fra en af selskabets største globale konkurrenter, 

russiske Uralkali, og da der samtidig var restriktioner på Hviderus-

lands eksport, strøg priserne i vejret. Mosaic satte derfor ikke over-

raskende nye rekorder for både omsætning og resultat. Imidlertid 

er priserne i andet halvår begyndt at normalisere sig, men Mosaic 

kunne melde om stabilisering og har derfor udsigt til at tjene gode 

penge igen i 2023 – om end i en mindre størrelsesorden.  

Det er glædeligt, at vi har fået en god start med flere af de selskaber, 

som blev købt til porteføljen sidste år. Tre af dem lå i top i februar, 

bl.a. den amerikanske logistikvirksomhed Schneider National, der 

fremlagde et årsregnskab, som - trods en mindre tilbagegang i 4. 

kvartal - var stærkere end forventet. Aktien steg næsten 10% på 

regnskabet og er foreløbig steget 14% siden vores køb i november. 

Møbelproducenten Lovesac og den rådgivende ingeniørvirksom-

hed Technip Energies er kommet endnu bedre fra land. De var ved 

udgangen af februar steget henholdsvis 38 og 50% siden køb, 

selvom årsregnskaberne endnu ikke var indløbet.  

I bunden af februars afkasttabel var der også et mix af selskaber fra 

meget forskellige brancher. Dog var de tre selskaber med størst 

kursfald alle cykliske, nemlig Magna (biler), Kohl’s (varehus) og 

Western Forest (træ). Imidlertid var det det store amerikanske te-

leselskab AT&T, der trak mest ned i afkastet. Selskabet præsente-

rede ellers et godt regnskab med fremgang på mobiltelefoni og 

bredbånd, men både kvartals- og årsregnskab var skæmmet af en 

voldsom goodwillnedskrivning, der relaterede sig til selskabets 

kobber- og dermed fastnettelefoni. AT&T’s stærke fokus på at 

strømline forretningen mere mod 5G og fiber har foreløbig haft 

den ønskede effekt. Kursfaldet til trods opjusterede flere analyti-

kere deres kursmål på AT&T aktien efter regnskabet.  

Der er ikke foretaget nogen handler i februar. 
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Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

Periodeafkast Portefølje Benchmark Forskel

Februar 2023 -0,06% -0,02% -0,04%

ÅTD 2023 6,04% 5,19% 0,85%

3 måneder -0,29% -2,76% 2,47%

1 år 3,78% -1,83% 5,61%

3 år 56,59% 37,13% 19,46%

5 år 45,16% 60,49% -15,34%

7 år 93,94% 103,09% -9,15%

Siden start 73,66% 96,93% -23,27%



 

  

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel Andel i pct.

Udbytteprocent 3,23        2,22         1,01     Bnp Paribas Sa 4,22

Kurs/indtjening (P/E) 11,97      20,06       -8,09    Siemens Ag 3,84

Estimat for kurs/indtjening (Forw. P/E) 11,18      20,95       -9,77    Technip Energies Nv 3,78

Kurs/pengestrøm (P/CF) 7,62        14,62       -7,01    At&T Inc 3,54

EV/EBITDA 8,26        21,71       -13,45  Deutsche Bank Ag 3,49

Kurs/salg (P/S) 1,35        4,61         -3,26    Cisco Systems Inc 3,44

Kurs/indre værdi (P/B) 1,76        10,36       -8,60    American International Group Inc 3,37

Overskudsgrad (%) 13,74      20,86       -7,12    Wells Fargo & Co 3,29

Egenkapitalens forrentning (%) 16,35      33,74       -17,39  Mosaic Co 3,25

Omsætningsvækst (%) 9,02        17,17       -8,15    Hewlett Packard Enterprise Co 3,23

Nettogæld/egenkapital (%) 24,42      86,72       -62,30  Top 10 vægt 35,44

Markedsværdi (mia. DKK) 349,6      2.172,2    -1.823  39 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling, februar 2023 Sektorafkastbidrag, februar 2023

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

Financials 20,44 14,58 5,86 Consumer Staples 0,44 0,01 0,44

Consumer Staples 15,71 7,48 8,23 Industrials 0,28 0,18 0,10

Information Technology 15,48 21,24 -5,77 Financials 0,12 0,08 0,05

Consumer Discretionary 12,44 10,72 1,72 Materials 0,12 -0,14 0,26

Industrials 10,04 10,78 -0,73 Energy 0,11 -0,12 0,23

Health Care 9,46 13,33 -3,88 Cash & Equivalents 0,01 0,00 0,01

Materials 7,35 4,51 2,84 Communication Services -0,18 -0,12 -0,06

Energy 3,71 5,23 -1,52 Consumer Discretionary -0,20 0,03 -0,23

Communication Services 3,47 6,57 -3,09 Information Technology -0,30 0,51 -0,81

Cash & Equivalents 1,90 0,00 1,90 Health Care -0,38 -0,23 -0,15

Utilities 0,00 2,91 -2,91 Utilities 0,00 -0,06 0,06

Real Estate 0,00 2,65 -2,65 Real Estate 0,00 -0,09 0,09

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 0,02 0,03 -0,01

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

Kia Corp 1,98 0,22 7,51 At&T Inc 3,56 -0,28 -4,89

Mosaic Co 3,02 0,21 10,00 Kohls Corp 1,94 -0,27 -11,25

Bnp Paribas Sa 4,03 0,19 5,21 Pfizer Inc 3,11 -0,27 -5,87

Siemens Ag 3,80 0,15 4,26 Lumentum Holdings Inc 2,38 -0,27 -8,39

Lovesac Co 1,36 0,14 14,60 Magna International Inc 1,99 -0,25 -10,85

Schneider National Inc 2,77 0,13 8,49 Western Forest Products Inc 1,82 -0,22 -10,73

Tate & Lyle Plc 2,28 0,13 7,36 Intel Corp 1,74 -0,19 -8,47

Technip Energies Nv 3,76 0,10 3,11 Ck Hutchison Holdings Ltd 2,74 -0,17 -3,85

Henkel Ag & Co Kgaa 2,04 0,10 5,28 Thor Industries Inc 3,08 -0,15 -2,21

General Mills Inc 2,42 0,03 3,96 Gilead Sciences Inc 3,05 -0,14 -1,71

3 års risikonøgletal

Standardafvigelse IGD 18,78

Standardafvigelse benchmark 17,82

Sharpe ratio 0,95

R
2 0,86

Beta 0,98

Alpha 6,46%

Tracking error 7,05%

Omkostninger

Løbende årlige omkostninger 0,75%

Marginal omkostningsprocent 0,60%

Indirekte handelsomkostninger 0,04%

Stamdata per ultimo februar 2023

ISIN kode DK0060579423

Benchmark MSCI World

Formue i mio. kr. 551,2

Indre værdi 128,20

Startdato 27. januar 2015

Afdelingstype Udbyttebetalende

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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Regional eksponering, februar 2023

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.  Fra oktober 2021 

beregnes nøgletallene i øverste venstre tabel for alle foreningens afdelinger som 

vægtede gennemsnit fra Eikon mod tidligere median fra Bloomberg. Enkelte ob-

servationer (outliers) kan derfor påvirke eksempelvis P/E og P/CF værdier bety-

deligt, når en virksomheds resultat eller pengestrøm eksempelvis er negativt eller 

ligger tæt på nul.  

Kilde: Invest Administration og Refinitiv Eikon. 


