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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Mars 2020
Mars 2020 kommer för evigt a� vara en månad a�
minnas. Utbro�et av COVID19 ﬁck förutom
påtagliga samhällseﬀekter även substan�ell
påverkan på börserna globalt. Handelsdagarna i
mi�en av mars innehöll både bland de högsta
omsä�ningarna på börsen någonsin, sam�digt som
e� antal av handelsdagarna kvalar in på topp 10
listan över största börsfall på en enskild dag i
världshistorien. Och andra dagar innebar
uppgångar. Turbulent var ordet!
Huvudstrategin för oss i denna turbulens är a�
hi�a nya möjligheter. Både utom por�öljen bland
bolag som vi länge ��at på som plötsligt blir
kurssa�a långt under deras långsik�ga förmåga a�
generera ﬁnansiella resultat, samt bland
existerande innehav där tydliga felprissä�ningar
öppnar upp en god källa �ll avkastning genom nya
�lläggsinvesteringar.
Globalfonden har under de senaste 12 månaderna
minskat antalet innehav, främst p.g.a. värderingar
eller förväntningar som vi såg som allt för
ansträngda. Det gjorde a� fonden både hade ökad
kassanivå och minskat antal innehav när vi gick in i
denna turbulens.

Vi har hi�lls i linje med de�a arbete adderat två
nya innehav. VMware, som är världsledande inom
utveckling av mjukvara för virtualisering av
servermiljöer, samt Schneider Electric, som är en
ledare inom energihantering och automa�on inom
fas�gheter, infrastruktur och industrier. Det bolag
som få� stryka på foten för dessa två nya innehav
är Snapon, som vi (låg värdering �ll trots) anser
har en lägre långsik�g poten�al givet de
riskfaktorer som ﬁnns. Utöver de�a har vi valt a�
göra �lläggsinvesteringar i tex Markel, Salesforce
och Pruden�al.
I linje med vår strategi fortsä�er vi arbetet med a�
an�ngen addera nya innehav, �lläggsinvestera i
beﬁntlig por�ölj eller överväga a� byta ut
existerande innehav som vi förvisso gillar väldigt
mycket men där värdering och fram�dsutsikter
anses vara inferiora de vi överväger investera i. Byta
mästare inom e� område mot världsmästare i e�
annat mer lukra�vt område kan vara en liknelse
som är �llämpbar (även om region, sektor och
globalt ledarskap i sig inte är förbehåll).
Vi har hi�lls iden�ﬁerat e� 10tal bolag som
uppfyller dessa kriterier som vi dagligen analyserar,
värderar och utvärderar.
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Fondfakta
Startdatum

20110928

Fondförmögenhet (MSEK)

5 890

% av �llg. i 10 största innehav

42,5%

Antal innehav

27

ISIN

SE0004167567

NAV (per sista månad)

265,60

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet %

15,1%

Geograﬁsk inriktning

Global
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*Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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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

13,87

Land Por�öljvikt %
NEXON Co Ltd

JPN

4,9%

Centene Corp

USA

4,9%

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

4,5%

Brookﬁeld Asset Management Inc Class A

CAN

4,3%

Ac�vision Blizzard Inc

USA

4,2%

Markel Corp

USA

4,1%

WSP Global Inc

CAN

4,0%

Sharpekvot

0,15

SolarWinds Corp Ordinary Shares

USA

4,0%

Beta

0,93

Brookﬁeld Renewable Partners LP

USA

3,9%

Tracking Error

4,93

Gilead Sciences Inc

USA

3,8%

Informa�onskvot

0,06

Alpha

0,31

Up Capture Ra�o

86,95

Down Capture Ra�o

81,53

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Bank och ﬁnans

27,7

USA

45,8

Teknologi

23,8

Kanada

16,6

Hälsovård

13,4

Storbritannien

10,7

Industri

10,3

Japan

10,3

Media & kommunika�on

10,0

Brasilien

5,0

Konsument, stabil

6,7

Tyskland

4,0

Ny�otjänster

4,3

Israel

3,7

Sällanköpsvaror

3,7

Frankrike

2,9

Hong Kong

1,0

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.

