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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

20110928

7 450

43,5%

28

SE0004167567

307,84

Förvaltningsavgi�                                          1,6 %

Geografisk inriktning                                   Global

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

*Avser genomsni�lig årlig avkastning.

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

i år 3 mån 3 år* 5 år*
Sedan

start*

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI All Cap NR USD 33,4% 3,8% 13,2% 12,3% 15,3%

27,1% 3,9% 12,2% 11,9% 14,6%

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
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Globalfonden  Förvaltarkommentar  December 2019

När e� decennium avslutas och e� annat 
inleds är det många som gör bokslut för vad 
som har varit. A� ��a i backspegeln i 
ak�emarknaden kan naturligtvis vara givande. 
Kanske inte direkt för a� minnas vad som hänt, 
utan snarare varför det hände och vad de kan 
leda �ll i fram�den.

Globalfonden �llkom i decenniets början, 
hösten år 2011. Sedan por�öljen startades har 
den genomsni�liga årliga avkastningen varit 
närmare 15%, e�er full avgi�. A� avsluta 
år�ondet med den kalendermässigt högsta 
årsavkastningen var förstås trevligt, även om 
en del av den starka avkastningen förklaras av 
den stora svacka vi såg på ak�emarknaderna 
under det sista kvartalet 2018.

Vågen om hållbarhetstänkande och ökat fokus 
på sociala och miljömässiga aspekter nådde sin 
kulmen under slutet av år�ondet. Greta 
Tunberg blev e� affischnamn för miljöaspekten 
och fick många rubriker i media. Ur e� 
företagsperspek�v dominerades 
medierapporteringen år 2019 av avslöjanden 
om trakasserier och andra beteendemissbruk 
från ledande befa�ningshavare.

Enligt en studie från PwC, där de 2500 största 
globala företagen genomlystes, fick e� 
rekordantal verkställande direktörer, 18%, 
lämna sina poster under förra året. I normala 
fall anges främst särskiljande 
företagsstrategiska åsikter eller finansiella 
�llkortakommanden som anledningen bakom 
e� VDbyte. Men under 2019 blev en 
betydande andel av dessa chefer (39%) 
bortvalda på grund av e�ska anledningar som 
exempelvis trakasserier eller andra tveksamma 
handlingar. De�a var första gången på de 19 år 
som studien genomförts som företagsledarnas 
e�ska förflutna var den främsta orsaken �ll 
avsked.

Vi lägger stor vikt på bolagets underliggande 
sy�e när vi utvärderar en investeringsidé. Givet 
a� själva sy�et är så pass centralt för bolagets 
anställda, kunder och samhället i stort är vår 
tro a� en hållbar affärsmodell också kommer 
a� bevisas genom god �llväxt och god 
lönsamhet över �d. Vi anser Globalfonden ha 
en uppsjö sådana företag och ser goda 
förutsä�ningar a� 2020talet kommer bli en 
skördeperiod.

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

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.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

12,92

0,57

0,95

4,96

0,06

0,02

89,03

81,63

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Centene Corp

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Brookfield Asset Management Inc Class A

NEXON Co Ltd

Bunzl PLC

WSP Global Inc

Ashmore Group PLC

Ser Educacional SA

Brookfield Renewable Partners LP

Pruden�al PLC

USA 5,7%

CAN 5,5%

CAN 4,3%

JPN 4,2%

GBR 4,1%

CAN 4,1%

GBR 4,0%

BRA 4,0%

USA 3,9%

GBR 3,9%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 34,4

Teknologi 13,6

Hälsovård 13,0

Konsument, stabil 11,9

Industri 11,1

Kommunika�on 7,9

Ny�otjänster 4,1

Sällanköpsvaror 3,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 42,2

Kanada 17,9

Storbritannien 12,5

Japan 11,2

Brasilien 7,0

Frankrike 3,5

Tyskland 3,4

Hong Kong 2,2

Indien 0,1

Total 100,0
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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.
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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.


