
Didner & Gerge 

Global
MÅNADSRAPPORT DECEMBER 2020

www.svanen.se/fonder

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*

.
0,4%

0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,2

0,5

Didner & Gerge Global MSCI ACWI NR USD

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                  Global

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20110928

5 835

42,5%

30

SE0004167567

316,06

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                24,0%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  December 2020

År 2020 slutade med uppgångar på 10–15% (i lokal valuta) på flertalet av de mest betydelsefulla 
börserna, där dock de europeiska börserna (mä� med Stoxx600) fick se avkastningen sluta strax 
under nollstrecket. Det turbulenta börsåret avslutades med nya börsrekord i USA med tekniktunga 
Nasdaq som draglok med sina närmare 45% avkastning (27% i SEK, e�ersom kronan under året 
stärktes mot dollarn), tack vare den accelererande digitalisering som samhället upplever. 
Teknologisektorn var också den som bidrog mest �ll avkastningen för börsen som helhet, med 
amerikanska jä�ar som Apple, Amazon, Microso�, Alphabet som draglok. Även Teslas framfart 
märktes e�er den inkluderats i diverse index under slutet av året. 

Den starka avkastningen är i sig något motsägelsefull givet a� världen drabbades av en av de mest 
omfa�ande globala pandemierna någonsin med kra�iga inskränkningar och nedstängningar inom 
många områden, inte minst inom handel och resor med nega�va realekonomiska konsekvenser 
som resultat. Hur långvariga och utslagsgivande dessa konsekvenser blir är svårt a� sia om, men 
det är rela�vt säkert a� många företag hamnat i kri�ska situa�oner som kan komma a� visa sig 
vara i det närmaste omöjliga a� ta sig ur. Den kra�iga börsuppgången kombinerat med de nega�va 
realekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit har gjort a� prissä�ningen av finansiella 
�llgångar nu är hög ur e� historiskt perspek�v.  

Börserna lyckades även fäkta bort bakslaget med ökad smi�spridning av covid19 med nya och i 
vissa fall mer omfa�ande nedstängningar under årets sista månad. De posi�va tonerna från bland 
annat a� vaccinering påbörjades kring jule�d och a� e� amerikanskt valresultat i det närmaste 
fastställdes landade väl bland investerare. A� återgången �ll e� mer normalt fungerande samhälle 
verkar finnas på horisonten och lö�en om fortsa� ekonomisk stö�ning från centralbanker gjorde 
a� op�mismen blomstrade. Förväntansbilden är a� samhällen kommer a� öppnas upp under 2021 
och åtminstone delvis återgå �ll de mönster som gällde före krisen med e� uppdämt 
konsum�onsbehov som extra krydda. Även många industribarometrar fortsä�er överraska posi�vt, 
där uppgången drivs av både långa leverans�der p.g.a. nedstängningar och även tack vare ökad 
e�erfrågan. 

För Globalfondens del var december månad en period fylld av företagshändelser, både av större 
och mindre dignitet. Som helhet så var det klart starkast bidragande investeringsklustret miljö och
energiteknik, där fyra av fem innehav utvecklades starkt under månaden. Trots sin rela�vt låga 

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

2020 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI NR USD 2,1% 5,2% 10,2% 11,7% 13,8%

2,7% 6,6% 7,0% 10,6% 13,2%

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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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).

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.  

andel av por�öljen (2%) var klustret New Ventures näst mest bidragsgivande. På den nega�va sidan 
märktes digitala produkter och tjänster, som e�er e� mycket starkt år fick se en viss �llbakagång
under årets sista månad. Även hälsorelaterade bolag hade en svagare period under december. 

Den enskilt största nega�va händelsen var det mycket sofis�kerade dataintrång som upptäcktes av 
datasäkerhetsföretaget FireEye. De hade själva blivit hackade via en så kallad supplychain a�ack. 
En uppdateringsfil för SolarWinds nätverksövervakningsmjukvara Orion användes som 
intrångsvektor. SolarWinds i sin tur hade blivit hackade via den emailtjänst de använder, Office 365. 
Allt tyder på a� intrånget genomfördes av en grupp som kopplas �ll den ryska staten, 
hackergruppen APT29, något ryska myndigheter dock förnekar. Enligt uppgi�er som SolarWinds 
lämnat �ll amerikanska myndigheter så har färre än 18 000 av alla företagets 300 000 kunder 
installerat den infekterade uppdateringen. Målet för a�acken anses vara några av de statliga 
kunder som SolwarWinds har på sin kundlista, exempelvis amerikanska Department of Homeland 
Security. SolarWinds var snabba med e� skicka ut en så kallad “ho�ix” och har även tagit e� flertal 
kra�iga åtgärder för a� säkerställa a� liknande händelser inte inträffar i fram�den. Ak�en föll dock 
kra�igt under månaden. Vi minskade vår posi�on i bolaget något. Posi�vt i det hela var a� 
por�öljens emailsäkerhetsföretag Proofpoint steg på denna nyhet, då just emailsäkerhetssektorn 
fortsa� är något företag inte investerat �llräckligt i. 

För övrigt var månadens stora händelser förvärvsanknutna. Salesforce bud på Slack, som 
�llhandahåller samarbetsmjukvara, mo�ogs nega�vt trots en strategisk samklang givet den stora 
prislapp man betalar ($28 mdr). Salesforce föll under månaden. På den andra sidan skalan steg 
WSP Global e�er a� ha presenterat förvärvet av det �ll stor del partnerägda konsultbolaget Golder. 
Bolagen hade samarbetat under många år och Golder, som framförallt är verksamma inom 
miljöområdet med inriktning mot offentlig verksamhet, förväntas komple�era WSPs utbud och 
bolaget ser goda möjligheter �ll både kostnads och intäktssynergier. 

Samtliga ovan nämnda bolag finns inom klustren miljö och energiteknik samt digitala 
affärsmodeller. Ser man på helåret 2020 så återfinns de främsta posi�va bidragsgivarna framförallt 
inom dessa två kluster. Vi har under året nyinvesterat i två bolag, Schneider Electric och Vestas. 
Dessa två spurtade väl och tog sig in på topp 5 listan över årets bästa bidragsgivare i absoluta 
termer. Tillsammans med övriga bolag inom klustret miljö och energiteknik och framförallt tvåan 
på totallistan, Brookfield Renewable, bidrog samtliga �ll posi�v avkastning under 2020. Klustret 
som helhet blev näst bästa bidragsgivare under året. 

Mest posi�v avkastning kom från klustret digitala produkter och tjänster, där japanska Nexon 
toppade listan följt av landskollegan NRI och de amerikanska bolagen Ac�vision Blizzard, Salesforce
och Zebra Tecknologies. Bolagen har rela�vt skilda verksamheter, men bidrar �ll och gynnas alla av
den digitalisering som sker i samhället. Avrundar topp �o på årets bästalista gör kinesiska Alibaba, 
som vi dock avy�rade under november p.g.a. ökad poli�sk osäkerhet. 

Mest nega�vt bidrag kom från investeringsklustret kapitalallokerare. Dessa bolag har också rela�vt 
skilda verksamhetsinriktningar. Gemensamma drag som har varit nega�vt för ak�ekursutvecklingen 
under året har framframförallt varit bolagens mer stringenta syn på värdering av �llgångar och det 
begränsade risktagande man tar. De�a är något vi tror kommer bära frukt den dag när de 
fram�dsop�mis�ska vindarna byts mot orosvindar. 

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.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,41

0,86

0,92

4,93

0,20

0,01

88,46

86,42

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

WSP Global Inc

NEXON Co Ltd

Ac�vision Blizzard Inc

Pruden�al PLC

Centene Corp

Markel Corp

Brookfield Asset Management Inc Class A

Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares  Class A (Sub Vo�ng)

Zebra Technologies Corp

CAN 5,3%

CAN 5,0%

JPN 5,0%

USA 4,2%

GBR 4,0%

USA 4,0%

USA 3,9%

CAN 3,9%

USA 3,7%

USA 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 30,5

Teknologi 23,7

Industri 15,2

Hälsovård 12,4

Media & kommunika�on 9,8

Sällanköpsvaror 4,6

Ny�otjänster 3,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 46,1

Kanada 18,0

Japan 9,9

Storbritannien 7,5

Frankrike 7,2

Danmark 3,5

Tyskland 3,0

Brasilien 2,5

Israel 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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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.


