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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2020
Världens befolkningsstorlek nådde i mars 2020
enligt beräkningar upp �ll nivån 7,8 miljarder
människor. Det tog över 200 000 år för världens
befolkning a� nå miljarden, men bara 200 år �ll a�
nå
över
sjumiljardersstrecket.
Även
om
�llväx�akten
minskat
ökar
den
globala
befolkningen fortsa� och förväntas nå cirka 10
miljarder år 2050. Kina är for�arande det
befolkningsmässigt största landet, med cirka 1,4
miljarder invånare eller 18% av världens
befolkning. På tredje plats ﬁnns landet med
världens största ekonomi, USA, med sina drygt 350
miljoner invånare
– en ekonomi som Kina siktar på a� ta upp kampen
med när det gäller förstaplatsen.
E� verktyg i denna kamp kommer från a� Kina
redan på 1960talet nådde toppen på kurvan för
antal årliga födslar. Till skillnad från "babyboomers"
i väst, där åren 19461964 brukar anges som
avgränsning, hänvisar Kinas ”babyboomers” �ll
människor födda enbart på 1960talet när ca 245
miljoner kineser föddes.
E�ersom denna genera�on medverkat i arbetslivet
i större utsträckning har också deras privatekonomi
förbä�rats jämfört med �digare genera�oner. Med
ökat välstånd ökas också utrymmet a� spendera
pengar på nya saker.

Exempelvis
är
resor,
fri�dssysselsä�ning,
konsum�on, privat sjukvård samt sparande och
försäkringar områden som får extra skjuts av en
större medelklass och en åldrande befolkning.
Studier visar dessutom a� de är mer villiga a�
spendera pengar och betala för kvalitet än vad
�digare genera�oner har varit.
Vill du läsa mer om hur Globalfondens innehav
påverkas av dessa demograﬁska förändringar, läs
förvaltarnas krönika kring ämnet.
Under augus� fanns två av dessa bolag bland
Globalfondens främsta bidragsgivare: Alibaba och
Pruden�al. Både ﬁck extra vind i seglen tack vare
kommande företagshändelser som förväntas
synliggöra värden y�erligare.
På den nega�va sidan märktes främst Centene
(osäkerhet kring hur valet i USA faller ut), B3
(generell börsnedgång i Brasilien), Gilead (viss
besvikelse på a� de inte prissä�er si� läkemedel
mot Covid19, Remdesivir, högre).
Mest avkastningsbidrag under månaden kom från
Salesforce, som steg 30% e�er a� med råge ha
överträﬀat förväntningarna för Q2. Även om det
fanns många posi�va signaler har Globalfonden pga
värdering minskat sin posi�on i bolaget.
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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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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.

