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Great Dane INDEX+   

Månedsrapportering for december 2022 

 

INDEX+ gav i december et afkast på -7,50%, hvilket var mar-

ginalt bedre end benchmark, som gav et afkast på -7,56%. En 

hård afslutning på et særdeles turbulent aktieår. 

 

2022 blev første hele kalenderår for INDEX+. Et merafkast på 

0,37% er udmærket for investorerne - men lidt lavere end vores 

meget ambitiøse målsætning om mindst 0,50% årligt. Alene de 

aktier, som vi ikke investerer i, fordi de producerer kontrover-

sielle våben, har medført, at vi ikke indfriede målet. I december 

kostede fraværet af dem yderligere 0,09% og var medvirkende 

til, at vi på trods af et merafkast, er skuffede over afkastet for 

måneden. Dermed kan I godt regne ud, at våbenaktierne har 

haft et ualmindelig godt år som følge af krigen i Ukraine og 

meldinger om øgede forsvarsbudgetter rundt om hos NATO-

medlemslandene. 

December var i øvrigt en ganske udmærket faktormåned. Som 

det ses i tabellen nedenfor, var der ikke nogen faktorer, der trak 

merafkastet ned. I en måned med negative afkast er det heller 

ikke overraskende, at det er Minimum Volatility faktoren, der 

har bidraget mest til afkastet. De 20% bedste aktier målt på 

denne faktor, gav et afkast på -3,4%. Det værste sted at være 

investeret, var blandt de dårligste aktier målt på samme faktor, 

men kombineret med, at de samtidigt havde et dårligt momen-

tum. Disse aktier gav -12,8% i afkast. 

 

Samtlige sektorer gav negativt afkast i december uden at nogen 

skilte sig særligt ud. På landeniveau var der meget få lande, som 

kom gennem julemåneden i plus. Danmark var et af dem med 

+3,10% målt ved MSCI Denmark. Novo Nordisk bidrog be-

tydeligt, som det også fremgår af næste side. Aktiens fantastiske 

udvikling gennem de sidste mange år har medført, at Novo i 

dag er på Top 3 over de mest værdifulde aktier i MSCI World 

uden for USA og i Top 30 inklusive USA. 

Novo var således også en af de få store aktier, som kom fint 

gennem december. De store aktier havde det ellers svært, na-

turligvis mest udtalt ved Tesla, som faldt yderligere 39%. På 

næste side ses mange af de store navne optræde med afkast dår-

ligere end -15%. 

Ved indgangen til 2023 er det relevant også at gøre status over, 

hvordan risikoen i afdelingen har opviklet sig. Med en tracking 

error tæt på 1,0 og dermed omkring det maksimale niveau, vi 

ønsker, har risikoen været acceptabel. Særligt i lyset af den vo-

latilitet, der generelt har præget markedet. Den portefølje, vi lø-

bende styrer efter, modelporteføljen, havde en markant lavere 

tracking error. Forskellen opstår, når vi inddrager vores 6. fak-

tor, rebalanceringsfaktoren. For at kunne arbejde optimalt med 

den, er det nødvendigt at tage lidt højere risiko, i form af lidt 

højere Active Share. Når vi betragter den gevinst, som rebalan-

ceringsfaktoren har bidraget med, har det helt bestemt været 

attraktivt at tage denne yderligere risiko. Alt i alt er vi således 

tilfredse med 2022 udviklingen i INDEX+ og ser frem mod et 

spændende 2023. 

Godt nytår! 

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

 

 

Periodeafkast INDEX+ Benchmark Forskel

December 2022 -7,50% -7,56% 0,06%

3 måneder 0,85% 0,73% 0,12%

1 år -12,36% -12,73% 0,37%

Siden start -4,71% -5,22% 0,52%

Forklaring til afkastforskel til benchmark

Faktorer

Value 0,085%

Min Vol 0,145%

Small cap 0,015%

Momentum 0,038%

ESG 0,005%

Rebalancering 0,110%

Multi faktor tilgang 0,185%

Øvrige

Sektor 0,090%

Land -0,040%

Kontanter 0,048%

Ovenstående afkastbidrag summer ikke

nødvendigvis til afkastforskellen



 

 
 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 2,36        2,29         0,08      Apple Ord 4,13

Kurs/indtjening (P/E) 23,85      23,09       0,76      Microsoft Corp 3,35

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 18,25      19,95       -1,70     Amazon.Com Inc 1,49

Kurs/pengestrøm (P/CF) 12,83      15,27       -2,44     Alphabet Inc 1,22

EV/EBITDA 15,89      19,40       -3,51     Unitedhealth Group Inc 1,01

Kurs/salg (P/S) 3,99        4,39         -0,39     Exxon Mobil Corp 0,91

Kurs/indre værdi (P/B) 4,13        4,46         -0,33     Johnson & Johnson 0,90

Overskudsgrad (%) 23,87      23,27       0,60      Alphabet Inc 0,81

Egenkapitalens forrentning (%) 42,10      38,66       3,43      Berkshire Hathaway Inc 0,76

Omsætningsvækst (%) 20,25      31,82       -11,58   Chevron Corp 0,74

Nettogæld/egenkapital (%) 65,64      69,83       -4,19     I alt 15,30

Markedsværdi (mia. DKK) 1.921,03 1.959,46  -38,43   706 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling versus benchmark, december 2022 Sektorafkastbidrag versus benchmark, december 2022

Sektorvægt i pct. Portefølje Benchmark Forskel Sektor Portefølje Benchmark Forskel

Information Technology 19,48 20,17 -0,69 Energy -0,44 -0,37 -0,06

Health Care 14,64 14,55 0,10 Materials -0,29 -0,27 -0,02

Financials 14,62 14,32 0,30 Industrials -0,56 -0,57 0,01

Industrials 10,56 10,68 -0,12 Consumer Discretionary -1,15 -1,24 0,09

Consumer Discretionary 9,60 9,97 -0,37 Consumer Staples -0,43 -0,39 -0,04

Consumer Staples 7,99 7,91 0,08 Health Care -0,67 -0,66 -0,01

Energy 6,42 5,66 0,76 Financials -0,84 -0,82 -0,02

Communication Services 6,23 6,39 -0,16 Information Technology -2,31 -2,38 0,07

Materials 4,43 4,49 -0,06 Communication Services -0,59 -0,63 0,04

Utilities 3,18 3,20 -0,02 Utilities -0,14 -0,10 -0,04

Real Estate 2,28 2,67 -0,39 Real Estate -0,15 -0,17 0,02

Cash & Equivalents 0,57 0,00 0,57 Cash & Equivalents -0,02 0,00 -0,02

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt -7,58 -7,60 0,03

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

Aia Group Ltd 0,27 0,02 6,66 Apple Ord 4,32 -0,57 -15,34

Novo Nordisk A/S 0,41 0,02 6,11 Tesla Inc 0,75 -0,34 -38,97

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,18 0,02 15,61 Microsoft Corp 3,37 -0,22 -9,33

Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 0,13 0,02 20,10 Amazon.Com Inc 1,54 -0,22 -16,07

Dai-Ichi Life Holdings Inc 0,10 0,02 20,08 Alphabet Inc 1,26 -0,17 -15,73

Vestas Wind Systems A/S 0,14 0,02 12,62 Alphabet Inc 0,83 -0,11 -15,64

Nike Inc 0,24 0,02 3,21 Nvidia Corp 0,68 -0,10 -16,70

Ferguson Plc 0,14 0,01 9,30 Costco Wholesale Corp 0,41 -0,07 -18,34

Link Real Estate Investment Trust 0,17 0,01 5,28 Wells Fargo & Co 0,34 -0,05 -16,94

Pfizer Inc 0,58 0,01 -1,41 Bank Of America Corp 0,41 -0,05 -15,09

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 0,05%

Marginal omkostningsprocent 0,05%

Indirekte handelsomkostninger 0,01%

Stamdata

ISIN Fondskode DK0061671872

Formue i mio. kr. 167,1

Indre værdi 94,19

Startdato 11. oktober 2021

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, december 2022 Bund 10 bidragere til afkast, december 2022
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Regional eksponering, december 2022

Bemærk: På denne side er nøgletal og afkastbidrag beregnet på grundlag af porteføl-

jens daglige beholdninger, bruttoafkast og valutakurser i finanssystemet Eikon, hvor-

for 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 øverste venstre tabel for alle foreningens afdelinger som vægtede gen-

nemsnit fra Eikon mod tidligere median fra Bloomberg. Enkelte observationer (out-

liers) kan derfor påvirke eksempelvis P/E og P/CF værdier betydeligt, når en virk-

somheds resultat eller pengestrøm eksempelvis er negativt eller ligger tæt på nul.  

Kilde:  Invest Administration og Refinitiv Eikon. 


