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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juli 2020
Juli månad bjuder varje år på e� par intensiva
veckor där bolagen presenterar resultatet för första
halvåret. I år var intresset särdeles uppskruvat i och
med Covid19 och de i många fall totala
nedstängningarna av samhällen som pandemin
inneburit. Hur illa skulle det bli, egentligen?
Givetvis blev det också dåliga siﬀror överlag – men
inte fullt så dåliga som befarat (börsbolag är o�a
väldigt skickliga på a� ”sä�a förväntningarna” för
a� sedan kunna ”överraska posi�vt”. Något som
utny�jades �ll max denna rapportperiod). Således
fortsa�e trenden med s�gande börser under
månaden, även om den kra�iga förstärkningen av
kronan drog ned SEKavkastningen en del.
De bolag som främst bidrog �ll Globalfondens
avkastning under månaden var vindkra�bolaget
Vestas, börsoperatören B3, spelutvecklaren Nexon
samt handelspla�ormen Alibaba (i den
ordningen).
Japanska spelutvecklaren Nexon har en stark
företagsberä�else sprungen ur sin innova�va
företagskultur.Bolaget fortsä�er a� ligga i framkant
när det gäller utveckling av branschen som helhet.
Snart släpps mobilversionen av bolagets största
spel (Dungeon & Fighter) i Kina, he� e�erlängtat
och något vi kommer bevaka noggrant.

De innehav som bidrog mest nega�vt �ll
utvecklingen under månaden var framförallt
VMWare och Gilead, två amerikanska innehav som
liksom övriga USAnoterade innehav drabbades
extra mycket p.g.a. dollarförsvagningen.
VMware är e� av världens största ITföretag, men
är trots det rela�vt okänt och möjligen även
missförstå� pga Dells stora ägande i bolaget. Vi ser
posi�vt
på
bolagets
nuvarande
diversiﬁeringsarbete vilket ökar på �llväx�akten
och förutsägbarheten tack vare hög andel
återkommande intäkter. Speciellt den horisontella
integra�onen mot datasäkerhet ser intressant ut.
Senaste �den har Dell gå� ut med informa�on a�
man överväger a� dela ut si� ägande i VMWare �ll
sina existerande ak�eägare under nästa år.
Spekula�onerna har däre�er varit intensiva kring
eﬀekterna av de�a samt övriga möjliga alterna�v.
Vi ser fortsa� mycket posi�vt på bolagets
posi�onering i en alltmer digital värld och anser
de�a
framförallt
vara
”nyhetsbrus”.
Förhoppningsvis är en fördelak�g ägarstruktur på
plats inom en snar fram�d.
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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.
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WSP Global Inc
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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.

