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Great Dane INDEX+   

Månedsrapportering for januar 2023 

 

INDEX+ gav i januar et afkast på 4,84%, hvilket var lavere end 

benchmark, som gav et afkast på 5,21%.  

 

Januar bød på flotte afkast for aktierne. Et fortsat fald i dollar 

over for danske kroner hæmmede endda afkastet målt i danske 

kroner. Renten faldt i januar, og det var tydeligt, at aktier som 

drager fordel af det, steg voldsomt.  

Udsving i afkast for risikofaktorerne var mere udtalt i januar 

end i de foregående måneder. Risikofaktorer er faktorer, som 

vi blot ønsker at have kontrol med, hvorimod afkastfaktorerne 

(value m.m.) ønsker vi at skabe en eksponering mod, så vi kan 

opnå et merafkast. Da vi til en vis grad kontrollerer risikofak-

torerne, så betød deres store afkastudsving ikke så meget for 

selve vores afkast målt mod benchmark. 

Kreditrisiko, som er en risikofaktor, der er et udtryk for, hvor 

sandsynligt det er, at en aktie kan gå konkurs, var interessant 

som følge af renteudviklingen i januar. De relativt mest kon-

kurstruede aktier gav et afkast på 13,1%, men da vi er nogen-

lunde eksponeret i segmentet, kostede det os kun 0,04% i 

merafkast. I det segment har vi eksempelvis Tesla, Amazon og 

Meta Platforms, og som det ses på næste side, så gav de aktier 

et voldsomt højt afkast. Det er aktier, som vi gerne vil under-

vægte p.g.a. deres afkastfaktorer. Men som konsekvens af vores 

kontrol med risikofaktoren, gør vi meget for at finde de mest 

interessante aktier i segmentet for netop at holde styr på risi-

koen, når disse afkastudsving opstår. 

At der var større afkastudsving end normalt afspejles ved, at 

senest der var så store udsving mellem de bedste segmenter i 

markedet og de dårligste, var tilbage i januar 2022. At årets før-

ste måned opfører sig meget atypisk, er ikke usædvanligt. Ek-

sempelvis er det historisk således, at januar er en forfærdelig 

måned, når vi betragter momentumfaktoren, hvilket også har 

været tilfældet de sidste to år. Målt ved MSCI, gav MSCI Mo-

mentum et afkast, der var 6% dårligere end MSCI World i ja-

nuar. Knap så dårligt gik det for vores måde at arbejde med 

Momentum på. I denne måned var Momentum og Min. vol. 

faktorerne de dårligste faktorer for porteføljen, hvilket afspejles 

i nedenstående tabel. Ingen af faktorerne gav nævneværdige 

positive bidrag. 

 

De store afkastudsving blev også synlige på sektorniveau. Bed-

ste sektor blev cyklisk forbrug, hvor bl.a. Tesla og Amazon også 

er placeret. Sektoren steg 12,8% i kontrast til Medicinal sekto-

ren, som faldt 2,2%. Som udgangspunkt ønsker vi ikke at have 

mærkbare allokeringsforskelle til sektorerne. Det kan dog ikke 

helt undgås, men det negative afkastbidrag på 0,14% er dog for 

højt. 

Alt i alt en lidt hård start på 2023 og et betydeligt tilbagefald 

generelt for faktorstrategier. Men den store makroøkonomiske 

indflydelse på aktiemarkederne er heller ikke det bedste for 

disse strategier. De performer bedst, når aktiemarkedet er præ-

get af selskabsspecifik prisdannelse og ikke makrospecifik, som 

f.eks. er relateret til krig og voldsom inflation.  

Great Dane Fund Advisors A/S 

Rådgiver for Investeringsforeningen Great Dane 

 

Periodeafkast INDEX+ Benchmark Forskel

Januar 2023 4,84% 5,21% -0,37%

3 måneder -0,57% -0,26% -0,31%

1 år -4,20% -4,48% 0,28%

Siden start -0,09% -0,28% 0,19%

Forklaring til afkastforskel til benchmark

Faktorer

Value 0,005%

Min Vol -0,175%

Small cap 0,015%

Momentum -0,140%

ESG -0,045%

Rebalancering -0,070%

Multi faktor tilgang -0,230%

Øvrige

Sektor -0,140%

Land -0,020%

Kontanter -0,032%

Ovenstående afkastbidrag summer ikke

nødvendigvis til afkastforskellen



 

 

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

(vægtet gennemsnit) Portefølje Benchmark Forskel

Udbytteprocent 2,25        2,16         0,08      Apple Ord 4,30

Kurs/indtjening (P/E) 25,77      23,73       2,03      Microsoft Corp 3,24

Estimat for kurs/indtjening (Forward P/E) 19,37      21,31       -1,94     Amazon.Com Inc 1,71

Kurs/pengestrøm (P/CF) 13,34      15,34       -2,00     Alphabet Inc 1,20

EV/EBITDA 16,69      22,20       -5,51     Exxon Mobil Corp 0,90

Kurs/salg (P/S) 4,27        4,69         -0,42     Unitedhealth Group Inc 0,89

Kurs/indre værdi (P/B) 4,54        5,48         -0,93     Alphabet Inc 0,85

Overskudsgrad (%) 23,23      22,31       0,92      Johnson & Johnson 0,80

Egenkapitalens forrentning (%) 43,92      39,57       4,35      Tesla Inc 0,79

Omsætningsvækst (%) 19,94      32,83       -12,89   Nvidia Corp 0,78

Nettogæld/egenkapital (%) 68,52      69,75       -1,23     I alt 15,45

Markedsværdi (mia. DKK) 2.067,2   2.094,7    -27,49   697 selskaber i porteføljen.

Sektorfordeling versus benchmark, januar 2023 Sektorafkastbidrag versus benchmark, januar 2023

Sektorvægt i pct. Portefølje Benchmark Forskel Sektor Portefølje Benchmark Forskel

Information Technology 19,83 20,74 -0,90 Energy 0,09 0,08 0,01

Financials 14,59 14,54 0,05 Materials 0,40 0,39 0,01

Health Care 14,03 13,54 0,49 Industrials 0,47 0,43 0,04

Industrials 10,49 10,51 -0,02 Consumer Discretionary 1,16 1,26 -0,10

Consumer Discretionary 10,03 10,69 -0,66 Consumer Staples -0,08 -0,05 -0,03

Consumer Staples 7,77 7,47 0,30 Health Care -0,37 -0,33 -0,04

Communication Services 6,24 6,72 -0,48 Financials 1,02 1,00 0,02

Energy 5,86 5,45 0,41 Information Technology 1,47 1,65 -0,18

Materials 4,43 4,63 -0,20 Communication Services 0,60 0,71 -0,12

Utilities 3,19 2,99 0,20 Utilities -0,04 -0,05 0,00

Real Estate 2,31 2,72 -0,42 Real Estate 0,21 0,20 0,01

Cash & Equivalents 1,24 0,00 1,24 Cash & Equivalents -0,01 0,00 -0,01

I alt 100,00 100,00 0,00 I alt 4,91 5,29 -0,38

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

Apple Ord 4,14 0,43 9,17 Pfizer Inc 0,52 -0,08 -14,49

Amazon.Com Inc 1,59 0,33 20,69 Johnson & Johnson 0,87 -0,07 -9,06

Tesla Inc 0,62 0,23 38,24 Unitedhealth Group Inc 0,91 -0,06 -7,44

Nvidia Corp 0,70 0,20 31,42 Abbvie Inc 0,55 -0,05 -9,25

Alphabet Inc 1,20 0,14 10,13 Procter & Gamble Co 0,64 -0,04 -7,06

Meta Platforms Inc 0,48 0,10 21,69 Eli Lilly And Co 0,55 -0,04 -7,52

Alphabet Inc 0,82 0,10 10,65 Nextera Energy Inc 0,30 -0,03 -12,24

Microsoft Corp 3,20 0,09 1,58 Pepsico Inc 0,46 -0,03 -6,94

Unicredit Spa 0,25 0,08 34,80 Astrazeneca Plc 0,44 -0,03 -5,02

Asml Holding Nv 0,40 0,07 19,66 Chevron Corp 0,71 -0,02 -4,69

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%
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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, 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. 


