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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2020
”Det är i dåliga �der goda aﬀärer kunna göras”
Det konstaterade Andre Oscar Wallenberg i e�
brev redan 1879. Såhär 140 år senare kan man
konstatera a� Andre Oscars ä�lingar
sannerligen har följt den devisen �ll fullo. Men
mer intressant för Globalfonden här och nu är
emeller�d a� sällan har väl de�a
konstaterande burit sådan kra� som nu. I alla
fall i modern �d om man startar �deräkningen
e�er andra världskriget. För �ll skillnad från
många andra kriser världen mö� så är Covid 19
en spegling av den explosiva globaliserings
utveckling som ske� senaste två decennierna,
vilket även få� �ll följd a� denna kris är en
sann global kris. Eller är den redan slut? I
skrivande stund proklamerar �dningarna a�
”Våterhämtningen är sannolik”. Än så länge är
graden av återhämtning, vilka som gynnas/
missgynnas
och
hur
de
globala
styrkeförhållandena påverkas något som är
vanskligt a� spekulera i. Nu mer än någonsin
tar vi därför styrka i en vik�g devis i vår
förvaltningsﬁlosoﬁ – starka aﬀärsmodeller blir
ännu starkare på andra sidan en kris. A�
bevisade aﬀärsmodeller ledda av personer
(helst även som ägare!) med förmåga &
integritet underska�as i hur länge de kan
upprä�hålla sin konkurrenskra� är rela�vt

bevisat i många studier och något vi tar fasta
på i våra bolagsval.
Didner & Gerge Global söker och har all�d sökt
bolag som agerar e�er justincase istället för
justin�me. Brookﬁeld Renewable har under
de senaste åren byggt upp en likviditet som
motsvarar
trefyra
årsbehov,
förlängt
Henrik Andersson
Lars Johansson
kontraktslängden med sina kunder �ll i sni� 17
Sedan 20110928
Sedan 20140101
år samt ökat bredden på produkterbjudandet.
Som VDn Sachin Shah skriver i si� brev �ll
ak�eägarna: ”We have operated the business
Fondfakta
this way for many years, always priori�zing
ﬁnancial strength and ﬂexibility. We recognize
Startdatum
20110928
that this can o�en get overlooked as part of
Fondförmögenhet (MSEK)
6 083
investors' riskreward equa�on, in par�cular
41,9%
during expansionary periods; however, we % av �llg. i 10 största innehav
believe it is cri�cal to our longterm success…”
Antal innehav
29
De�a resonemang kommer även väldigt nära
ISIN
SE0004167567
e� annat urvalsbegrepp vi håller nära hjärtat:
survivability. D.v.s. a� prioritera företagets NAV (per sista månad)
280,86
långsik�ga överlevnad ibland på bekostnad av
Förvaltningsavgi�
1,60%
några års drag under galoscherna. För konkreta
exempel hur de�a manifesterar sig i företag
Omsä�ningshas�ghet
25,3%
rekommenderas läsning av Fairfax VD
brev. Globalfonden är full av dessa sorts bolag
Geograﬁsk inriktning
Global
och vi tror det kommer visa sig kommande år.
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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

14,06

Land Por�öljvikt %
NEXON Co Ltd

JPN

4,8%

Centene Corp

USA

4,8%

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

4,7%

VMware Inc

USA

4,3%

Ac�vision Blizzard Inc

USA

4,1%

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

DEU

4,0%

WSP Global Inc

CAN

4,0%

Sharpekvot

0,22

Zebra Technologies Corp

USA

4,0%

Beta

0,92

Markel Corp

USA

3,7%

Tracking Error

4,99

Nomura Research Ins�tute Ltd

JPN

3,6%

Informa�onskvot

0,28

Alpha

1,14

Up Capture Ra�o

84,18

Down Capture Ra�o

86,37

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
Bank och ﬁnans

27,7

USA

42,9

Teknologi

23,5

Kanada

15,4

Hälsovård

13,1

Storbritannien

9,5

Industri

12,0

Japan

8,9

Media & kommunika�on

9,4

Frankrike

6,0

Sällanköpsvaror

6,3

Brasilien

4,6

Konsument, stabil

4,4

Tyskland

4,2

3,6

Israel

3,1

Kina

3,1

Danmark

2,3

Ny�otjänster
Total

100,0

Total

100,0

KONTAKT
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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.

