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Förvaltarkommentar
Den 9 augus� 1995, då Netscape
börsintroducerades, anses vara starten på den
så kallade ITboomen. Netscape utvecklade
den första graﬁska webbläsaren som
möjliggjorde en spridning av internet �ll en
bred användargrupp. Internetanvändandet
sköt i höjden, och så även antalet bolag och
investerare som började visa intresse för IT
relaterade verksamheter. Förväntningar och
värderingar sköt också i höjden, men den 6
mars 2000 kom så dagen då ITbubblan sprack.
Det har knappast undgå� någon a�
teknologisektorn, knappt 20 år e�er den så
kallade ITkraschen, åter står på toppen av
kullen. För två månader sedan var 7 av 8
världens högst värderade företag verksamma
inom sektorn: Apple, Microso�, Amazon,
Alphabet (Google), Facebook, Alibaba och
Tencent. Både avkastning och vins�llväxt för
de globala teknologiföretagen har varit starkt
bidragande �ll världsbörsernas uppgång de
senaste åren, vilket vi bland annat nämnde i
förra månadskommentaren.
År 2011 skrev Netscapes medgrundare Marc
Andreessen e� inlägg i Wall Street Journal
kring varför mjukvara kommer överta stora

delar av aﬀärsvärlden. Det vi se� sedan dess är
a� betydande delar av vissa branscher
digitaliserats och tradi�onella aﬀärskanaler har
utmanats av mjukvarurelaterade alterna�v. En
trend som förutspås fortsä�a i ﬂer ver�kaler,
exempelvis inom industri och �ll än större del
konsum�on, men även administra�va tjänster
förväntas ersä�as av automa�serade tjänster.
De�a har åter sa� förväntningarna för IT
sektorn högt och även värderingarna av dessa
företag.
Fler och ﬂer företag som ligger i andra sektorer
har på eget bevåg, utpekat sig själva som IT
bolag även om deras verksamhet y�erst
tveksamt kan kopplas �ll IT sektorn. Vår tro är
a� de�a skulle kunna vara e� tecken på a� vi
kommer se en omvärdering av ITrelaterade
bolag, där vi tror a� de bolag som verkligen har
hållbara aﬀärsmodeller, marknadsledarskap,
och sund värdering kommer stå sig starka.
Exempelvis Globalfondens innehav Salesforce,
som både har e� marknadsledarskap och en
sund företagskultur, kombinerat med en
förväntad stark �llväxt �ll trots, ej är orimligt
värderat.
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Fondfakta
Startdatum

20110928

Fondförmögenhet (MSEK)

7 881

% av �llg. i 10 största innehav

40,6%

Antal innehav

30

ISIN

SE0004167567

NAV (per sista månad)

296,26

Förvaltningsavgi�

1,6 %

Geograﬁsk inriktning
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Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
250%
200%
150%
100%
50%
0%

Senaste månaden  Utveckling i % (SEK)

50%

3,0%
2013

2015

2017

2019
2,5%

Didner & Gerge Global

2,3

2,4

2,0%

MSCI ACWI All Cap NR USD

1,5%

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)

Didner & Gerge Global
MSCI ACWI All Cap NR USD
*Avser genomsni�lig årlig avkastning.

1,0%

i år

3 mån

3 år*

5 år*

Sedan
start*

22,3%
28,4%

3,9%
5,8%

11,5%
14,5%

13,0%
13,4%

14,5%
15,3%

0,5%
0,0%
.

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI All Cap NR USD

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos
fondbolaget på www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

Didner & Gerge Global är en svensk UCITSfond som investerar i små
och stora bolag över hela världen. Fonden är ak�vt förvaltad och har
som målsä�ning a� leverera en avkastning som övers�ger relevant
jämförelseindex på fem års sikt. Fonden har en investeringshorisont på
35 år och normalt en koncentrerad por�ölj på 2535 bolag.

Land Por�öljvikt %

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse

13,01

Sharpekvot

0,45

Beta

0,95

Tracking Error

4,99

Informa�onskvot

0,07

Alpha

0,07

Up Capture Ra�o

89,35

Down Capture Ra�o

81,63

Branschfördelning (%)

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

5,5%

Brookﬁeld Asset Management Inc Class A

CAN

4,3%

Bunzl PLC

GBR

4,2%

Markel Corp

USA

4,0%

Brookﬁeld Renewable Partners LP

USA

3,9%

VF Corp

USA

3,9%

NEXON Co Ltd

JPN

3,8%

Nomura Research Ins�tute Ltd

JPN

3,7%

Pruden�al PLC

GBR

3,7%

Ashmore Group PLC

GBR

3,6%

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Bank och ﬁnans

33,6

USA

38,8

Teknologi

20,8

Kanada

16,7

Hälsovård

12,4

Storbritannien

11,9

Industri

10,8

Japan

10,8

Konsument, stabil

10,6

Brasilien

6,6

Sällanköpsvaror

7,9

Tyskland

5,5

Ny�otjänster

4,0

Sverige

3,9

Frankrike

3,5

Hong Kong

1,8

Indien

0,4

Total

100,0

Total

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

Didner & Gerge Fonder AB
Huvudkontor i Uppsala: Dragarbrunnsgatan 45
Filial i Stockholm: Södra Kungstornet, Kungsgatan 33
Postadress: Box 1008, 751 40 Uppsala
Telefon: 01864 05 40
För mer informa�on: www.didnergerge.se

Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994
med säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål
a� skapa god avkastning på lång sikt. Vi ser ﬂera fördelar med a�
vara e� fristående fondbolag och inte en del av en större koncern.
Därmed kan vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge
våra förvaltare frihet a� utgå från sina bästa idéer i sy�e a� skapa
god avkastning för dig som kund.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos
fondbolaget på www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
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