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I Globalfondens presenta�onsmaterial har vi en sida vi namnge� ”Inga FAANGS men 
väl BAANGS”. Den visar upp siffror på �llväxt, lönsamhet samt värdering för dels den 
grupp  av  bolag  som  går  under  benämningen  FAANGs  (Facebook,  Amazon,  Apple, 
Ne�lix och Google), men dels även för den grupp av bolag från Globalfonden vi för 
jämförelse  grupperade  som BAANGs  (Brookfield, Ashmore, Ac�vision Blizzard, NRI, 
Gilead). Trots likvärdig �llväxt och lönsamhet var värderingen för den senare gruppen 
avsevärt lägre – en skillnad som trots kra�ig uppgång för Ac�vision och NRI sedan vi 
tog  fram  siffrorna  växt  i  omfång.  Klokare  människor  än  oss  har  ägnat  avsevärd 
tankemöda  och  plats  åt  a�  bena  ut  anledningarna  �ll  de  senaste  årens  totala 
dominans från en smal grupp av amerikanska teknologibolag, varför vi inte ska ge oss 
in på de�a här. Vi tänkte däremot ta upp de fördelar vi ser med a� bedöma företag 
u�från presta�on, inte bransch�llhörighet, och varför vi betonar en förvaltning med 

koncentrerat antal innehav men där affärsrisken är diversifierad.

A� få bolag dominerar avkastningen är egentligen inget kons�gt. Det �llhör snarare 
normaliteten,  bland  annat  beskrivet  i  en  utmärkt  studie  av  Hendrik  Bessembinder 
från 2018 där han visade a� endast 4% av antalet bolag (utav en total mängd på > 
26.000) stå�  för all meravkastning utöver  index sedan 1926. Även kortare perioder 
kan  uppvisa  de�a  fenomen.  Vad  som  skiljer  sig  lite  åt  den  här  gången  är  a�  det 
snarare är 1% av bolagen som står för meravkastningen där samtliga i princip är 

från samma bransch. En del näraliggande segment �ll teknologi har också få� sola 
sig i glansen (spelbolag exempelvis). Genom Globalfondens innehav i bl.a. Nexon och 
Salesforce har vi också tagit del av fina kursuppgångar vilket gjort a� fonden trots allt 
hållit  ganska  jämna  steg  med  marknaden.  Affärsmodeller  som  gynnas  av  trenden 
mot en alltmer digitaliserad värld är också en fondens prioriterade investeringsteser. 
Men  inte  den  enda!  En  av  våra  mest  grundläggande  byggstenar  när  vi  startade 
fonden  för många år sedan var denna: ”To finish first, you must first finish”. Vill du 
vinna det ultramaratonlopp som långsik�g förvaltning fak�skt är, måste du först se 

*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)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI NR USD

3,7% 2,7% 6,4% 10,2% 12,8%

2,5% 3,9% 10,5% 11,7% 13,6%

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.  

�ll a� du har chans a� ta dig i mål! Vår filosofi där är a� det görs bäst genom fokus 
på bevisat  starka  affärsmodeller  ledda av duk�ga och  trovärdiga människor  i  bolag 
med förmåga a� återinvestera vinster för fram�da �llväxt, där vi inte köper in oss �ll 
för hög värdering. Dessa bolag hi�ar vi dock i många sektorer,  i många länder och i 
varierande  storlek!  Vi  har  stor  respekt  för  det  faktum  a�  världen  ständigt  ändras, 
affärsmodeller  som var genialiska  i  10 �ll 15 år plötsligt hamnar under den vägvält 
som kallas utveckling och a� de största företagen e� decennium väldigt sällan är kvar 
på  listan �o år senare. Därför vill vi  investera  i verksamheter med olika affärsrisker, 
olika känsligheter och i olika faser av sin resa. För helt plötsligt kan terrängen på det 
bildliga ultramaratonloppet bytas från jämn asfalt �ll eländigt stenpar� – och har du 
då valt tunna, snabba five finger skor är risken stor a� du tappar din ledning och helt 
enkelt inte tar dig i mål.

Många  av  slutsatserna  i  ”4%studien”  ovan  är  extremt  lärorika  och  något  en 
fundamental, långsik�g investerare i ak�er måste ta �ll sig. Låta vinnare löpa vidare, 
vikten  av  a�  som  bolag  kunna  återinvestera  för  �llväxt,  hög  kapitalavkastning, 
förmåga a� kunna stå emot motgångar via starka balansräkningar m.m. Vi  försöker 
därför  ständigt  utvärdera  vilka  innehav  som  inte  fungerar  och  aldrig  kommer  bli 
någon  ”4procentare”. Men det  ligger  i  sakens  natur  a�  även  acceptera  a� många 
investeringar  aldrig  kommer  ge  något  extra  (de  96%...).  E�  kluster  inom 
Globalfonden  är  bolag  vi  benämner  som  kapitalallokerare  – historiskt  en  mycket 
framgångsrik sjö a� fiska långsik�ga vinnare från. Nestorn och förebilden för många 
av de företag vi går igenom här är givetvis Warren Buffe�s Berkshire Hathaway, men 
varia�onen  i  verksamhetsinriktning  är  stor.  Vi  har  investerat  bl.a.  i  Fairfax, Markel, 
Brookfield  och  Pruden�al  – företag  som  alla  har  bevisade  affärsmodeller  a� 
framgångsrikt återinvestera kapital och vad än vik�gare är har stora möjligheter a� 

fortsa� göra så.  De�a  tycks  dock  ha  glömts  bort  av  dagens  ”1%marknad”. 
Pruden�al  exempelvis  har  växt  vinsten  med  15%  per  år  senaste  �o  åren,  �ll  en 
lönsamhet på 29% ROE, där 93% av de årliga intäkterna är återkommande. Allt de�a 
på marknader (Asien) där penetra�onen av försäkringspremier  ligger på 3% av BNP 
kontra 12% i USA – d.v.s. en oändlig möjlighet för fortsa� �llväxt i många år framöver. 
Apple  har  växt  likartat,  �ll  något  högre  lönsamhet  (mestadels  p.g.a.  stora 
ak�eåterköp)  men  möter  en  fram�d  där  �llväxten  kommer  bli  markant  lägre. 
Liknande  bild  kan  fås  från  Alphabet  (Google).  Skillnaderna  i  värdering  är  dock 
häpnadsväckande. Pruden�al handlas �ll ca 10x vinsten, Alphabet �ll 22x och Apple 
�ll >30x. Även om det är mo�verat med något högre värdering för teknologibolagen 
med deras oövervinnerliga (?) marknadsposi�oner så är vi av uppfa�ningen a� har 
du �llverkat en Mercedes ska priset motsvara det, inte säljas för värdet av en Skoda 
bara för den inte är �llverkad i Silicon Valley! Vi vet inte exakt när de�a kommer ske, 
men �ll dess avser vi fortsä�a maratonloppet så väl förberedda vi kan vara för olika 
underlag och väderförutsä�ningar.

Bästa bidragsgivarna �ll fonden senaste månaden var Brookfield Renewable, Nexon, 
VF Corp och NRI. Samtliga dessa är innehav vi nu skulle kategorisera som normalt �ll 
lite  högre  värderade.  Förlorarna  var  framförallt  Ashmore,  Pruden�al, Markel,  samt 
Zebra  Technologies,  där  vi  i  samtliga  fall  anser  värderingarna  �ll motsats  från  den 
första gruppen ligger på den lägre skalan.  

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

13,27

0,85

0,89

4,94

0,28

0,09

86,36

85,80

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

NEXON Co Ltd

Centene Corp

Ac�vision Blizzard Inc

VMware Inc

WSP Global Inc

VF Corp

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

SolarWinds Corp Ordinary Shares

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

CAN 5,0%

JPN 5,0%

USA 4,5%

USA 4,3%

USA 4,0%

CAN 4,0%

USA 3,8%

USA 3,7%

USA 3,7%

DEU 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 26,5

Teknologi 23,9

Industri 14,3

Hälsovård 11,6

Media & kommunika�on 9,7

Sällanköpsvaror 7,7

Ny�otjänster 3,9

Konsument, stabil 2,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 44,3

Kanada 15,6

Storbritannien 8,6

Japan 8,4

Frankrike 6,5

Tyskland 3,8

Kina 3,7

Israel 3,4

Danmark 3,2

Brasilien 2,4

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.


