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Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20110928

6 143

40,8%

29

SE0004167567

288,92

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                  25,3%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

*Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2020

Den första sommarmånaden juni, rekordvarm på 
många platser, avrundade e� turbulent första 
halvår. Vissa av de innehav som inte följde med i 
den ini�ala stora återhämtningen på världens 
börser stod för den mest posi�va avkastningstalen 
under månaden. Fairfax, Pruden�al, Bunzl och VF 
Corp var några av dessa. Även innehaven B3, 
Ac�vision Blizzard och Nexon fortsa�a sina 
kursmässiga resor uppåt med solida trender i 
ryggen.

Covid19 är en global samhällskris där samarbete 
för a� skydda människors liv och hälsa i mångt och 
mycket sa�s i första prioritet, med andra 
prioriteringar som exempelvis sociala 
direktkontakter och ekonomisk �llväxt längre ned 
på listan. Hur omfa�ande spridningen av Covid19 
blir och hur länge det kri�ska läget fortgår är svårt 
a� sia om.

Några frågor som i börsen ställer sig är exempelvis 
vad poten�ella långsik�ga effekter på 
konsumentbeteendet blir? Hur strukturellt 
annorlunda kommer ekonomin a� vara när vi 
öppnar upp igen? Är globaliseringen av 
världsekonomin på återgång?  Vilka trender som 
påskyndats på grund av Covid19 kommer a� vara 
beständiga? Vilka nya trender kommer a� dyka 

upp, osv? Frågorna är många. Svaren, i alla fall de 
med övertygelse, är färre.

Ur kriser föds också utveckling. E� par företeelser 
kan man skönja en ljus fram�d för när stormen 
mojnat. Ökat teknikinnehåll i utbildning (gynnar 
Globalfondens innehav SER Educa�onal). Ökad 
distanshandel (Alibaba, Zebra Technologies). Ökat 
fokus på vård och medicinteknik (Centene, 
Fresenius Medical, Gilead). A� även det klassiska 
mönstret a� de som är innova�onskra�iga även i 
kris�der är de som gynnas mest när krisen avtar 
(Salesforce, Vestas) kommer upprepas är inte 
osannolikt.

Det som i dagsläget känns mycket troligt är a� en 
ny värld av distansarbete är här för a� stanna. Inte 
ovillkorligen i samma utsträckning som för stunden, 
men betydligt mer vanligt förekommande än 
historiskt. För de�a krävs bland annat mjukvara för 
utveckling av nya digitala verktyg (Solarwinds) ökat 
fokus på datasäkerhet (Check Point, Proofpoint) 
och en flexibel ITinfrastruktur (VMware, NRI) där 
produk�vitet nås oavse� vart man si�er. De�a kan 
också innebära a� företag kan rekrytera bredare 
geografiskt, vilket i sin tur kan så frö för ökad 
utvecklingstakt och nya affärsmöjigheter.

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, 
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.
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Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

NEXON Co Ltd

Centene Corp

Ac�vision Blizzard Inc

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

VMware Inc

WSP Global Inc

Markel Corp

Brookfield Asset Management Inc Class A

Salesforce.com Inc

CAN 5,1%

JPN 4,8%

USA 4,4%

USA 4,3%

DEU 4,0%

USA 3,7%

CAN 3,7%

USA 3,6%

CAN 3,5%

USA 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 28,6

Teknologi 22,4

Hälsovård 12,7

Industri 12,0

Media & kommunika�on 9,7

Sällanköpsvaror 6,7

Konsument, stabil 4,4

Ny�otjänster 3,5

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 42,2

Kanada 16,0

Storbritannien 9,6

Japan 8,5

Frankrike 6,2

Brasilien 4,6

Tyskland 4,3

Kina 3,3

Israel 3,0

Danmark 2,3

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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