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Globalfonden  Förvaltarkommentar  April 2021
Även om det kan kännas svårt a� greppa det har redan fyra månader av 2021 förlupit och
sommaren närmar sig. Aprilväder rådde både i det svenska klimatet och för börsens humör som i
tandem med allmänna rubriker pendlade mellan vad man skulle kunna benämna hopp och
förtvivlan. Hoppet kommer från fungerande vaccina�onsprogram, posi�vt överraskande
företagsrapporter och en stark tro på ekonomisk återhämtning när länder öppnar upp för ”business
as usual”. Förtvivlan relateras �ll fortsa� stor smi�spridning i vissa regioner sam�digt som
rapporter om biverkningar från vaccin sä�er bromspedalen i andra mindre väl fungerande
vaccina�onsprogram, liksom ﬂaskhalsar i världsekonomin där brist på halvledare och
fraktcontainrar samt oro för a� räntehöjningar ska dämpa den sköra ekonomiska återhämtningen.
Aprilväder helt enkelt.
Än så länge under 2021 är det den mer posi�va synen om ekonomisk återhämtning som ge�
börsstöd. Globala ak�eindex hade s�git med mer än 12% vid april månads utgång. I de
resultatrapporter för årets första kvartal som nu strömmar in behålls övervägande de fortsa�
posi�va budskap som basunerats ut de senaste kvartalen. Nuvarande värdering av ak�er (hög ur
e� historiskt perspek�v) kommer, som vi ﬂera gånger �digare reﬂekterat över, obestridligen hand i
hand med högt ställda förväntningar på fram�den. De�a mo�veras generellt med låga räntor, tro
på en ekonomisk expansion när samhället öppnar upp och där �llkommande starka vinstutsikter.
Den höga värderingen sä�er gränser för poten�alen på längre sikt, men är, som vi kan konstatera,
inte all�d en bra säljsignal för den kortare fram�den. De låga räntorna gör a� det är svårt a� hi�a
bra avkastningsalterna�v �ll ak�er (TINA – There Is No Alterna�ve), sam�digt som regeringar och
centralbanker skapar e� golv genom a� förmedla u�ästelser om fortsa�a s�mulanser för a� hålla
ekonomin på fö�er. I den ekonomiska återhämtningen förväntas mer cykliska bolag samt så kallade
valuebolag kunna återta ﬂera år av förlorad mark (framförallt ur e� rela�vavkastningsperspek�v).
På längre sikt fortsä�er dock digitaliseringstrenden a� gynna �llväxtbolag. Kra�fulla satsningar på
hållbarhet världen över talar för a� �olårets starka utveckling för den typen av bolag kan fortsä�a
över �d.
En stark tro på ekonomisk återhämtning framöver behövs för a� ge börserna fortsa� kortsik�gt
stöd. De rela�vt ljumma marknadsreak�onerna på de posi�vt förmedlade vinstutsikterna för
bolagen speglar sannolikt både a� kurserna s�git en hel del inför rapporterna, a� värderingarna är
höga och a� förväntningarna från investerare möjligen är ännu högre ställda än vad prognoserna
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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
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från analy�ker visar på. Värt a� notera är a� innehaven i Globalfonden har historiskt växt snabbare
och �ll högre lönsamhet än gemene bolag. Vi anser de�a har goda möjligheter a� upprepas – vilket
dock inte är förväntansbilden givet dagens värdering av por�öljen, varför vi ser på fram�den med
op�mism! Globalfondens innehav släpper dessutom ut 95% mindre CO₂ per försäljningskrona
(Källa ISS), vilket gör a� �llväxtens klimatpåverkan är väsentligt lägre än för sni�bolagen.
Didner & Gerge Global investerar i bolag med framstående och hållbara aﬀärsmodeller, med stark
företagskultur och en god ﬁnansiell styrka. Dessutom i segment som gynnas av strukturella
drivkra�er. Por�öljstrukturen är indelad i fem investeringskluster: Digitala produkter och tjänster,
Kapitalallokerare, Hälsovård & medicinteknik, Miljö & energiteknik samt Varumärken. Vi har
också e� ”undersegment” �ll dessa kluster som vi kallar New ventures, där vi investerar i bolag i
�dig fas i något av ovan kluster, där riktningen är tydlig och bolagets särställning med hög
sannolikhet är beständig och förbä�rande men är i e� �digare skede rent ﬁnansiellt givet stora
investeringar i fram�da �llväxt. Även om vi investerar i bolag i dessa kluster så är det all�d bolagets
egenskaper och värdering i sig som driver investeringen, inte klustret som sådant. Och bolag med
stark hållbarhetsproﬁl är huvudfokus.
De kluster som gav de främsta avkastningsbidragen �ll fondens avkastning för april månad var
Miljö & energiteknik, New ventures samt Varumärken. Dessa tre kluster hade bidragit minst �ll
fondens avkastning under det första kvartalet, vilket visar på en viss rota�on under april. På andra
sidan myntet märktes därmed de tre kluster som bidragit mest �ll fondens avkastning under det
första kvartalet, nämligen Hälsovård & medicinteknik, Digitala produkter och tjänster samt
Kapitalallokerare.

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 |GMO|
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*
På bolagsnivå härstammade bäst avkastning från datasäkerhetsbolaget Proofpoint, konsultbolagen
WSP Global och Stantec, varumärkesbolaget VF Corp samt energilösningsbolaget Ameresco. Värt
a� notera a� det välrenommerade private equity bolaget Thoma Bravo la e� bud på Proofpoint
under månaden. Budet kommer troligen a� gå igenom och vid erbjuden likvid kommer
Globalfondens avkastning på investeringen uppgå �ll 70% på 10 månader. Roligt för stunden, även
om vi anser Proofpoint ha e� större långsik�gt värde än så. Svagare avkastning kom från
hälsovårds och medicinteknikbolagen Hologic och Centene, där rapporterna för kvartalet inte
�lltalande ak�emarknaden pga covidrelaterade kortsik�ga eﬀekter som påverkar när�da resultat
nega�vt. Vi såg även svag avkastning från Brookﬁeld Renewable, spelutvecklaren Ac�vision
Blizzard samt från investmentbolaget Fairfax India. I samtliga dessa fall utan a� betydelsefull ny
informa�on presenterats.
I linje med en tro på fortsa� go� företagsklimat inom investeringsklustret Hälsovård &
medicinteknik gjorde vi en nyinvestering i biomedicinföretaget Novo Nordisk. Bolagets
kärnverksamhet baseras och fokuseras sedan grundandet 1923 på forskning och utveckling av
läkemedel mot diabetes melitus och där�ll relaterade kroniska sjukdomar, där bolagets unika
ledarskap inom den stadigt växande globala diabetesmarknaden samt en kultur och strategi som
baseras på e� för mänskligheten posi�vt sy�e �lltalar oss. Även den betydande poten�alen a�
driva kampen mot den kroniska och komplexa sjukdom obesitas (fetma) som
världshälsoorganisa�onen WHO beskriver som en pågående global epidemi hos bägge könen, i alla
åldrar, alla etniska grupper och alla samhällsklasser, över hela världen, �lltalar oss. Fetma är en
mycket vanlig, kronisk, försummad och tabubelagd sjukdom där endast ~2% av 650 miljoner
pa�enter behandlas. Novo Nordisk har alla möjligheter a� ta en ledande posi�on från start i denna
behandlingsform, som är nära relaterad �ll diabetesvård.
För a� ﬁnansiera de�a nya innehav så sålde vi delar av innehaven i Proofpoint, WSP Global,
Schneider Electric samt Centene. Vi sålde även ut hela innehavet i Check Point So�ware som vi
anser vara både mycket välskö� och har rimliga fram�dsutsikter, men där vi anser a� de långa
utsikterna för Novo Nordisk vid givet �llfälle �lltalade oss mer. Vi ökade även något i Recorda�.

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är i de�a fall MSCI ACWI ETF.
Mindre än 1 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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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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