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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Februari 2021
I årets första månadsrapport ägnade vi oss åt något så gammalmodigt som ak�evärdering. Därför
kan det vara läge a� se över vad som ske� i och kring por�öljen under både januari och februari
2021. Nyhetsﬂödet under årets två första börsmånader har dominerades av pandemins fortsa�a
grepp om världen där vaccinutrullningen går trögt (men framåt) samt s�gande långräntor i
framförallt USA.
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De s�gande långräntorna påverkade främst värderingen av �llväxtbolag nega�vt medan vi ﬁck se
en återhämtning av branscher och bolag som generellt gynnas i klimat med högre räntor,
exempelvis ﬁnansiella företag. Även en viss förskjutning mellan så kallade ”Coronavinnare” och
”Coronaförlorare” märktes och i diverse analyser belystes vilka exponeringar som i teorin bör vara
mer gynnat när ekonomier öppnar upp och vilka som förlorar på a� stanna hemma trenden avtar.
Vi har också få� se hur företagen klarade sista kvartalet av kalenderåret 2020 (rela�vt väl) samt hur
de ser på försäljning och vins�örväntningar för kalenderåret 2021 (blandat mellan försik�g
op�mism, osäkerhet och vissa varningssignaler). Överlag har rapportperioden för kalenderårets
�ärde kvartal (vilket i vissa fall är kvartal 13 för ﬁskala året 2021) visat på posi�va signaler för
fondens innehav.
www.svanen.se/fonder

För Globalfondens del innebar de�a a� de främsta avkastningsbidragen för månaden kom från
bolag inom det kluster som vi benämner Kapitalallokerare. Gemensamt för dessa bolag är a�
nedgångar vi såg under stora delar av 2020 kom utan a� någon betydande ny nega�vt laddad
informa�on kring bolagens fundamentala utveckling presenterades. Vi såg därmed intressant
avkastningspoten�al framgent för samtliga dessa innehav och hade under slutet av förra året valt
a� öka vår exponering mot dessa innehav. Det bar frukt under årets två första månader då fyra av
topp sex bolag i totalavkastning återﬁnns i de�a kluster. Bäst avkastning kom från fondens största
innehav Fairfax Financial, följt av Fairfax India. Stark avkastning kom även från Pruden�al och
Markel. Vid utgången av februari vägde klustret Kapitalallokerare som helhet drygt 29%, jämfört
med knappt 24% året innan.
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Trots diskussioner kring eventuellt avma�ande eﬀekter på den digitalt anknutna ekonomin i
samband med en återöppning av samhället är vi förvissade om a� den digitalisering som samhället
genomgår är en genomgripande omställning av hela vår ekonomi för en lång �d framöver, och a�
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

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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bolag som anpassat sina processer, kundrela�oner, aﬀärsmodeller och ledarskap �ll digitala
förväntas klara denna övergång bä�re än deras motsatser. Klustret digitala produkter och tjänster
var både näst största investeringskluster med knappt 26% vid månadens utgång samt näst bästa
bidragsgivare under perioden, främst drivet av stark avkastning från Zebra Technologies, Ac�vision
Blizzard samt Nexon. Givet en generellt hög värdering har vi dock minskat andelen av por�öljen
som ﬁnns inom de�a kluster, från ca 39% i november �ll knappt 26% vid månadsski�et.
I den nega�va vågskålen under årets två första månader märktes främst bolag med inriktning mot
miljö och energiteknik samt bolag inom hälsovård och medicinteknik. Inom det första klustret var
den främsta förklaringen �ll nedgången uppumpade värderingar i spåren av en stark ESGtrend som
(för stunden) kulminerade i slutet av föregående år och i början av innehavarande år. Sämst
totalavkastning kom från två av �olårets absoluta vinnare, Brookﬁeld Renewable och Vestas Wind
Systems. Vi valde a� se över våra innehav inom klustret under perioden och hade minskat
innehaven i båda dessa bolag i början av året. Vi ser posi�va företagsberä�elser för en lång �d för
dessa två bolag, men reﬂekterar över värderingen kortsik�gt. I skenet av de�a gavs även möjlighet
a� s��a bekantskap med Stantec, som trots a� det är e� av världens mest hållbara företag och har
45% av intäkterna direkt kopplade �ll FNs globala mål för hållbar samhällsutveckling, vilket ger
strukturella drivkra�er för en lång �d framöver, inte be�ngar den höga värdering som många
jämförbara företag besi�er.
För det andra klustret, hälsovård och medicinteknik, ser vi överlag värderingar och
företagsberä�elser landa i den posi�va vågskålen. Kortsik�gt råder viss osäkerhet kring de
ekonomiska förutsä�ningarna inom sjukvårdssystem runt om i världen och hur den kortsik�ga
e�erfrågebilden kommer a� utvecklas. Vår tro är dock a� de demograﬁska förändringar som pågår
globalt innebär a� jorden får en åldrande befolkning. Med de�a kommer e� ökat behov av vård
och omsorg, sam�digt som resurserna a� bemöta denna e�erfrågeökning inte är oändliga. E� ökat
fokus på medicintekniska innova�oner och eﬀek�vare omsorgsplanering krävs för a� få ekva�onen
a� gå ihop. Årets två första månader innebar bland annat a� Globalfonden gjorde nyinvesteringar i
tre bolag inom de�a investeringskluster: Outsorcingbolaget Icon, som verkar bakom kulisserna
men som möjliggör fram�dens hälsovård genom utveckling och lansering av nya läkemedel. Ping
An Healthcare & Technology  en kinesisk hälsovårdspla�orm med lång �llväxtbana framför sig
samt Recorda�, som är e� läkemedelsbolag med i det närmaste unik aﬀärsmodell som innebär låga
risker inom forsknings och utvecklingsområdet som även växer inom särläkemedel.
För a� ﬁnansiera dessa nya innehav så sålde vi av e� antal bolag vi förvisso anser vara både
välskö�a och med rimliga fram�dsutsikter, men där värdering i både absoluta och rela�va tal
(BlackLine, NRI och Xylem) kan anses för stunden väl ansträngda, i e� fall är aﬀärsturbulens
(SolarWinds) i spåren av datasäkerhetsproblema�k samt på grund av Covid19 förändrade
marknadsförutsä�ningar (Fresenius Medical Care) var huvudanledningarna �ll a� vi valde a�
prioritera ned dem som innehav. Värt a� poängtera a� vi i samtliga fall kommer a� följa utveckling i
värdering och företagsberä�else för a� se om �llfälle ges a� återuppta delägarskap i dessa
verksamheter.

Hållbarhet i korthet
VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.
VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:
Klusterbomber|personminor | Kemiska och
biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/
eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak |
Kommersiell spelverksamhet |Pornograﬁ
Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran
PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt.
2 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge
Globalfond släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens
intäkter, dvs. hur koldioxideﬀek�va bolagen i
fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).
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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 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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