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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Februari 2020
Som en del i vårt presenta�onsmaterial kring
Globalfonden har vi en bild kring vikten av a�
söka uthållighet snarare än explosivitet i de
företag vi vill äga. En aspekt i de�a är a� söka
bolag på ”tjugonde våningen” i en skyskrapa
�ll skillnad från första eller �ll och med femte
våningen – helt enkelt för a� uthålligheten i
aﬀärsmodell och ledning är mer sannolikt
bevisad. Om de�a skrev vi i månadsbrevet för
januari. En annan aspekt av uthållighet är a�
söka de företag som rela�vt sina konkurrenter
är mer sällsynta, dominanta, starkare och med
överlägsen livslängd. Helt enkelt a� hi�a
gorillor och inte apor.
Popula�onen av gorillor kontra apor är
avsevärt lägre (sällsynthet), gorillor har tydliga
storleksfördelar (dominans), de lever och
frodas dubbla �den mot apor (livslängd) – men
framförallt: de utmanas mycket sällan och kan
därmed bibehålla sin överlägsenhet under lång
�d (konkurrenskra�). Översa� i vårt letande
e�er framgångsrika bolag så handlar det därför
om a� korrekt iden�ﬁera dessa gorillaföretag.
Somliga investeringar visar sig nämligen bli
apor som lurade oss och framgångsrikt
härmade gorillaa�ributen.

De�a undviks dock om vi letar i rä� djungel,
en där popula�onen av gorillor är ovanligt stor.
Dessa kan vara inom sektorer (ex. försäkring,
service & outsourcing), men mer vanligtvis
hi�as de inom rådande megatrender (ex.
automa�sering,
omställning
�ll
mer
förnyelsebar
energi,
energieﬀek�vare
byggnader, molnbaserad IT). Samtliga dessa
trender är mer eller mindre självklara och vi
anser a� sannolikheten a� hi�a gorillor inom
dessa områden är betydligt högre än för
ekonomin i helhet. Utöver det avgörs vår
framgång även av a� hi�a rä� bolagsgorilla –
inte alla dessa djur lever e� långt och
dominant liv i frodande grönska. Det är då
ägare & ledarskap kommer in – möter dessa
våra krav på hög förmåga och stor integritet?
Några exempel på företag i fonden vi anser
vara tydliga gorillor är B3, Brookﬁeld, NRI och
Salesforce. Vi jobbar dagligen hårt med a�
skapa en fond där så många innehav som
möjligt är gorillor och så få som möjligt är apor.
I nästa månadsbrev tar vi upp en del
förändringar vi gjort i linje med dessa tankar.
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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,
medelstora och stora bolag över hela världen. Fonden är ak�vt förvaltad
och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs en period om fem år eller
mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. I första
hand strävar fondbolaget e�er a� uppnå en sådan värdemässig ökning
genom a� generera en avkastning övers�gande fondens relevanta
jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är koncentrerade och
består normalt normalt se� av cirka 30  40 bolag.

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse

13,05

Land Por�öljvikt %
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

5,6%

Centene Corp

USA

4,9%

NEXON Co Ltd

JPN

4,7%

Brookﬁeld Asset Management Inc Class A

CAN

4,5%

Markel Corp

USA

4,5%

Ac�vision Blizzard Inc

USA

4,2%

WSP Global Inc

CAN

4,1%

Sharpekvot

0,38

Brookﬁeld Renewable Partners LP

USA

3,9%

Beta

0,95

Gilead Sciences Inc

USA

3,8%

Tracking Error

4,96

SolarWinds Corp Ordinary Shares

USA

3,7%

Informa�onskvot

0,06

Alpha

0,48

Up Capture Ra�o

89,35

Down Capture Ra�o

81,37

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%
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Bank och ﬁnans

31,9

USA

47,0

Teknologi

18,1

Kanada

18,5

Hälsovård

13,2

Japan

11,3

Industri

10,2

Storbritannien

10,8

Media & kommunika�on

9,4

Brasilien

6,2

Konsument, stabil

9,4

Tyskland

3,9

Ny�otjänster

4,1

Hong Kong

2,3

Sällanköpsvaror

3,7
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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.

