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Globalfonden  Förvaltarkommentar  oktober 2020
Oktober var den månad då höstvädret drog in över Sverige. Vi bevi�nade fallande löv och
temperaturer, regn och stormvindar och även snöfall och minusgrader i delar av landet. En
påminnelse om a� vintern, mörkret och minusgraderna står inför dörren. Ungefär på samma sä�
kan börsmånaden oktober beskrivas. Lite ruskigt och en väntan på vad som komma skall.
Nyhetsﬂödet i oktober dominerades av två ämnen: Covid19s återkomst i Europa och det
kommande amerikanska valet. Marknaderna �llbringade en stor del av månaden i vänteläge, innan
�llkännagivandet om omfa�ande restrik�oner över hela Europa under de sista dagarna i månaden
�ppade riskbalansen över �ll den mer pessimis�ska vågskålen, och avkastningen för månaden som
helhet slutade ned 2,4% för Didner & Gerge Global och 3% för marknaden, mä� i SEK. Den
ﬂeråriga frågan om Brexit återuppstod också, där �dsfrister passerades utan a� det fa�ades beslut
om någon överenskommelse. E�er a� förhandlingarna kort pausats intensiﬁeras samtalen nu med
sikte på a� komma överens om e� handelsavtal före årsski�et.
Europa lider tyvärr av en andra våg av coronavirusinfek�oner, där framförallt alla större ekonomier
rapporterar nya rekord i infek�onstal. De åtgärder som infördes under vår och sommar, som delvis
lä�ats upp verkar ha ha� begränsad långsik�g framgång och e� antal länder har nu infört
na�onella begränsningar. Marknaden oroar sig för de nega�va makroekonomiska eﬀekter de�a kan
innebära. I USA, där viruset har varit mer utbre� och på vissa platser kra�igt ökande, har de�a
fallit i skuggan av nyhetsﬂödet kring det kommande valet. Under månaden utvidgade den
demokra�ska kandidaten Joe Biden sin ledning i de na�onella omröstningarna. Marknaderna
reagerade posi�vt på de signaler som tydde på en ökad sannolikhet för en demokra�sk vinst av
både presidentskap, senaten och kongress. De�a då låsningarna mellan de olika poli�ska organen
kring nya ﬁnansiella stödpaket skulle kunna låsas upp med en klar vinst för endera sidan. Tidigare
betraktades poten�alen för ska�ehöjningar i och med en demokra�sk vinst vara nega�v för börsen,
men med viss försik�ghet betraktas nu e� tydligt resultat som låser upp ﬁnanspoli�sk s�mulans på
kort sikt som e� u�all a� föredra.
Turbulens kring Covid, Brexit och valresultat i USA ﬁck även sektorpåverkan, även om det inte var
självklart a� ﬁnna förklaringar �ll alla de olika rörelserna i ovanstående. Finansrelaterat,
teknologiföretag och hälsovårdsrelaterade bolag fanns på förlorarlistan �llsammans med
energibolag av den gamla sorten. Vinnare fanns främst bland bolag inom ny energi, bolag som
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gynnas av fortsa� distansarbete och nedstängningar samt a� mer defensiva sektorer stod emot
bä�re än mer �llväxtorienterade.
För Globalfondens del innebar de�a a� de främsta avkastningsbidragen för månaden kom från
bolag med inriktning mot miljö och energiteknik, distanshandel samt produkter som används i
hemmet. Nexon, som ha� en mycket stark avkastning under lång �d, steg mest, framförallt e�er a�
ha blivit inkluderat i det japanske Nikkei 225indexet. Nexon är rela�vt okänt trots a� de är e� av
Asiens ledande dataspelspelbolag. De är pionjärerna inom free to play och har en por�ölj av spel
som är rela�vt okända i väst men där några av spelen kvaliﬁcerar sig som rik�ga itfenomen. A� ge
sina spelare en unik upplevelse, a� planera hela produktlivscykeln, våga göra saker annorlunda och
lägga fokus på vad som är vik�gast för företagets framgång, det vill säga själva spelutvecklandet,
har varit och är for�arande kärnan i bolagets kultur. Vi ser med �llförsikt fram emot deras fortsa�a
resa inom spelutveckling. Övriga vinnare under månaden var Brookﬁeld Renewable, Zebra
Technologies samt Fairfax India.
I den nega�va vågskålen märktes främst ﬁnansrelaterade bolag som Fairfax Financial, Pruden�al
och Brookﬁeld Asset Management, �llsammans med teknologiföretaget VMware. Gemensamt för
dessa bolag var a� nedgångarna kom utan a� någon betydande ny nega�vt laddad informa�on
kring bolagens fundamentala utveckling presenterades. Vi ser därmed intressant
avkastningspoten�al framgent för samtliga dessa innehav.
Höstrusk och turbulens innebar också möjlighet a� s��a bekantskap med två nya innehav. Fiserv är
en global leverantör av teknik för ﬁnansiella tjänster. Bolaget har e� enastående historik med 34 år
i rad med över 10% �llväxt i vinst per ak�e. Vi anser a� denna styrka inte reﬂekteras i dagens
värdering och a� de synergier som förväntas nås via FirstDataförvärvet inte heller värdesä�s av
marknaden.

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*

Det andra innehavet som �llkom under oktober var Hologic. Bolaget är globala marknadsledare
inom samtliga sina aﬀärsområden, som främst ﬁnns inom området kvinnohälsa, med innova�va
lösningar som screening för livmoderhalscancer respek�ve mammograﬁ för upptäckt av
bröstcancer som två huvudområden. Under senare �d har bolagets framgångar inom diagnos�k av
väckt uppmärksamhet, där man har en bred por�ölj av diagnos�ska lösningar för
infek�onssjukdomar och screening för lu�vägssjukdomar, däribland SARSCoV2viruset. Bolaget
har e� internt fokus på marginalförbä�ring för ökad lönsamhet. Både kassaﬂöden och
återkommande intäkter (försäljning av förbrukningsar�klar) ökar e�er stegrat användande av
bolagets diagnos�kapparat Panther Fusion. De�a ger drivkra� åt ökad kassaﬂödesgenerering, som i
sin tur ger möjlighet för oﬀensiva satsningar.
För a� ﬁnansiera dessa nya innehav så sålde vi av två bolag vi förvisso anser vara både välskö�a
och med rimliga fram�dsutsikter, men där rela�vvärdering (Bunzl) och regulatorisk turbulens (SER
Educa�onal) var huvudanledningarna �ll a� vi valde a� prioritera ned dem som innehav.
* 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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