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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20110928

6 261

42,5%

27

SE0004167567

282,63

1,60%

Omsä�ningshas�ghet      14,5%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

*Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)
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Globalfonden  Förvaltarkommentar  April 2020

April månad gick i rekylens tecken med en 
uppgång på 9 procent för världsindex (knappt 
11 procent räknat i SEK). Anledningarna tvistar 
de lärde om, men en kombina�on av 
exempellösa centralbankss�mulanser, tecken 
på viss förbä�ring i spridningen av 
coronaviruset samt rimligt goda rapporter för 
föregående kvartal bidrog nog allihop.

Föregående månad skrev vi: ”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”

Det var därför glädjande a� se a� våra 
nyinvesteringar från mars månad, VMware 
(mjukvara för virtualisering av servermiljöer) 
samt Schneider Electric (energihantering och 
automa�on) bägge bidrog �ll avkastningen 
sedan köpen. Nordamerika var klart bästa 
region under april månad, så innehav som 
Centene, Zebra Technologies, WSP Global och 
Brookfield �llsammans med tyska Fresenius 

Medical Care bidrog mest posi�vt �ll fondens 
avkastning.

Försäkringsbolagen Fairfax Financial och 
Markel stack ut bland de nega�va 
bidragsgivarna. Båda bolagen rapporterade bra 
siffror under månaden, med bokvärdet ned 
endast 1012 procent under kvartalet jämfört 
med betydligt större fall på 
kapitalmarknaderna generellt. Posi�va 
rörelseresultat utan någon (Fairfax) eller 
begränsad (Markel) påverkan från eventuella 
försäkringsärenden rörande ersä�ningar för 
coronarelaterade förluster var också god 
informa�on. En generell oro kring 
försäkringsbolags förmåga a� generera 
avkastning via nedtryckta räntenivåer och 
vola�la ak�emarknader kan påverka synen 
kortsik�gt. Vi ser dock posi�vt på dessa två 
bolags förmåga a� allokera si� kapital på e� 
fortsa� framgångsrikt sä� och anser 
värderingen på framförallt Fairfax vara oerhört 
a�rak�v.

Största ne�oköp under april månad gjordes i 
Fairfax Financial och SER. Största försäljningar 
gjordes i Mandom och Value Partners, två 
innehav vi därmed sålt av helt från fonden.

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.

https://www.didnergerge.se/wp-content/uploads/2020/04/M%C3%A5nadsrapport-Didner-Gerge-Global-mars-2020.pdf
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Fondens investeringsstrategi

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

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

14,11

0,20

0,90

5,08

0,10

0,35

85,51

83,02

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

NEXON Co Ltd

Centene Corp

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Brookfield Asset Management Inc Class A

Ac�vision Blizzard Inc

Markel Corp

WSP Global Inc

SolarWinds Corp Ordinary Shares

Brookfield Renewable Partners LP

Gilead Sciences Inc

JPN 4,9%

USA 4,9%

CAN 4,5%

CAN 4,3%

USA 4,2%

USA 4,1%

CAN 4,0%

USA 4,0%

USA 3,9%

USA 3,8%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 27,7

Teknologi 23,8

Hälsovård 13,4

Industri 10,3

Media & kommunika�on 10,0

Konsument, stabil 6,7

Ny�otjänster 4,3

Sällanköpsvaror 3,7

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 45,8

Kanada 16,6

Storbritannien 10,7

Japan 10,3

Brasilien 5,0

Tyskland 4,0

Israel 3,7

Frankrike 2,9

Hong Kong 1,0

Total 100,0

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


