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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2019
Oktober månad är all�d lä� a� klassiﬁcera som
händelserik, upptagen och informa�onstung.
Kvartalsrapporter strömmar in, bolag reser
runt och vill träﬀas för a� diskutera
rapporterna och det är stor ak�vitet bland er
kunder. Och visst framkommer ibland nya fakta
som gör a� vi omvärderar våra investeringar,
men på det stora hela är det mycket
informa�onsbrus för lite påverkan. Det vi dock
konstaterar är a� Mr. Market under hösten
beter sig något annorlunda, och det är andra
kra�er som styr. Den ensidighet som varit de
senaste åren (någon vi skrev om i
månadsbrevet för augus�) med total dominans
av US Large Cap Tech, har  för stunden iallafall
 ersa�s av något annat. Ledartröjan under de
senaste månaderna innehas nu av Value och
bolag exponerade mot industricykeln. Hur
länge den nyordningen håller är omöjligt a� sia
om (vilket inte hindrar många för a� göra det),
men vi anser det vara �ll fördel för
Globalfonden då värdering är något vi lägger
stor vikt vid i slutliga bolagsvalen. Som VDn i
e� av våra innehav sa under presenta�onen av
bolagets kvartalsrapport (vår översä�ning):

”Här anser vi oss kunna räkna �ll 100 samt
förstå a� 2+2 är 4. Och vi ser fram mot �den
när ﬁnansmarknadens aktörer kan göra
detsamma”.
Vi avy�rade två innehav under månaden:
Autoliv och Carl Zeiss. Det förstnämnda har vi i
princip ägt sedan 2012 och erhållit en stark
avkastning under perioden. Uppdelningen av
bolaget �ll Autoliv och Veoneer under 2018 var
dock något vi var skep�ska �ll av ﬂera skäl, och
"på egna ben" anser vi inte a� Autoliv platsar i
en koncentrerad Globalfond med innehav vars
aﬀärsmodell vi bedömer kommer stå mycket
starkare om �o år. Carl Zeiss såldes av en helt
annan anledning: värdering. Hur mycket vi än
gillar aﬀärsmodellen så är de�a e� fall av a�
marknaden nu ”inte kan räkna 2+2=4”. Vi
hoppas a� återse ak�en på lägre nivåer
framöver.
Fondens avkastning hjälptes av framförallt
Centene och Pruden�al/M&G (en avknoppning
vi tycker om!). Månadens sämre bidrag kom
från VF Corp och Fairfax Financial.
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Fondfakta
Startdatum

20110928

Fondförmögenhet (MSEK)

7 406

% av �llg. i 10 största innehav

42,0%

Antal innehav

29

ISIN

SE0004167567

NAV (per sista månad)

300,83

Förvaltningsavgi�

1,6 %

Geograﬁsk inriktning
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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

0,52

Beta

0,95

Tracking Error

4,94

Informa�onskvot

0,03

Alpha

0,45

Up Capture Ra�o

91,26

Down Capture Ra�o

81,63

Branschfördelning (%)

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

5,2%

Centene Corp

USA

5,0%

Brookﬁeld Asset Management Inc Class A

CAN

4,4%

Markel Corp

USA

4,2%

Bunzl PLC

GBR

4,1%

WSP Global Inc

CAN

3,9%

Check Point So�ware Technologies Ltd

USA

3,8%

NEXON Co Ltd

JPN

3,8%

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

DEU

3,8%

Brookﬁeld Renewable Partners LP

USA

3,8%

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Bank och ﬁnans

34,6

USA

41,1

Teknologi

13,9

Kanada

16,9

Hälsovård

12,8

Storbritannien

12,5

Konsument, stabil

11,5

Japan

11,1

Industri

11,2

Brasilien

7,0

Kommunika�on

7,4

Tyskland

3,9

Sällanköpsvaror

4,7

Frankrike

3,8

Ny�otjänster

3,9

Hong Kong

2,0

Sverige

1,3

Indien

0,3

Total

100,0

Total

100,0
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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.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.

