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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2021
Mot bakgrund av den starka inledningen av börsåret där Globalindex steg med drygt 11 procent under årets
tre första månader (en av de starkare inledningarna på e� börsår på länge), bidrog inﬂa�onsoro,
pandemioro och oro över stopp i försörjningskedjan �ll en andhämtningspaus på börserna under större
delen av kvartalet, trots övervägande posi�va överraskningar i kvartalsrapporterna. Stark makosta�s�k, inte
minst inköpschefsindex och consumer conﬁdence, gjorde a� börserna runt om i världen i mycket stängde på
all �me high vid ﬂertalet �llfällen under juni, och globalindex uppgång stannade på +17 procent för det
första halvåret. Stark tro på ekonomisk återhämtning när samhällen öppnar upp talar för god �llväxt en �d
framöver och kan komma a� ge börserna fortsa� stöd, men det ﬁnns givetvis orosmoln i form av
ränteuppgångar, produk�onsstörningar i form av brist på komponenter som halvledare som ﬂera bolag
vi�nat om, samt oro för a� nya muta�oner av COVID19 ska ge y�erligare en infek�onsvåg. Mycket av det
posi�va är dock fortsa� inbakat i dagens överlag höga ak�evärderingar, som vi belyst ﬂera gånger �digare.
Den höga värderingen ﬁnns som �digare nämnt som en begränsande faktor för poten�alen på sikt, men är
inte all�d en bra säljsignal i det korta perspek�vet då s�mulanser och brist på avkastningspoten�al bland
alterna�va �llgångsklasser ändå gör ak�er �ll en i rela�va må� intressant �llgångsklass.
Inga förändringar gjordes i Globalfonden under juni månad, som i sig var rela�vt nyhetsfa�g. I alla fall i
ämnen relaterade �ll fondens innehav. Under det första halvåret gjordes dock e� antal förändringar, varav
ﬂertalet var relaterade �ll det område som kanske är mest centralt i rådande pandemi. Vi talar om det
investeringskluster som vi benämner hälsovård och medicinteknik. De�a är e� område inom
ak�emarknaden där ak�evärderingarna, trots stort medialt fokus på området, generellt inte hängt med
övriga ak�emarknaden.
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Alla behöver vård  eller kommer a� behöva det någon gång. Ser man bortom rådande pandemi innebär de
demograﬁska förändringar som pågår globalt 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. De�a är e� område där både innova�onskra� och villighet a� betala är stor. När du är sjuk ﬁnns
det inget du hellre vill än a� bli frisk”. E� ökat fokus på medicintekniska innova�oner och eﬀek�vare
omsorgsplanering ligger i korten.
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När det ﬁnns något som alla behöver betyder det en enorm möjlighet för investerare. En intressant
kombina�on av etablerade bolag som hi�ar nya �llväxtkurvor, diﬀeren�erade hälsomässigt eﬀek�vare
erbjudanden samt rela�vt nya bolag vars själva grundande uppstod genom en fördelak�gare produkt/
läkemedel/tjänst. Det är e� föränderligt område. Regleringar, patent och prissä�ningar kan i olika grad
hjälpa, stjälpa eller förändra bilden rela�vt snabbt. Vi söker bolag som har begränsad riskproﬁl på nedsidan
inom sådana områden.
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Under första halvåret adderade Globalfonden tre bolag inom de�a kluster �ll por�öljen. I februari �llkom
Icon Plc, som är en av marknadens ledande Clinical Research Organiza�ons, som hjälper företag a� ta e�
läkemedel/en produkt från idé �ll förverkligande. Bolaget har sedan grundandet växt försäljningen med över
30% per år, drivet av dels den underliggande �llväxten i läkemedelsforskning, dels genom ständig utveckling
av si� produkterbjudande gentemot en expanderade kundlista bestående av en mängd företag verksamma
inom hälsovård och medicinteknik.
Under samma månad investerade vi i det italienska specialläkemedelsbolaget Recorda�, som är verksamma
inom tre huvudområden: receptbelagda läkemedel, recep�ria läkemedel och så kallade särläkemedel,
kanske mer känt som orphan drugs. Bolaget har i det närmaste en unik aﬀärsmodell som innebär låga risker
inom forsknings och utvecklingsområdet. Starka samarbeten med välrenommerade läkemedelsbolag samt
en utökning av por�öljen inom särläkemedel ger betydande möjligheter �ll ökad försäljnings och
vins�llväxt.
Under april �llkom 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. 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 komplexa sjukdomen obesitas (fetma) som världshälsoorganisa�onen
WHO beskriver som en pågående global epidemi �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 i denna �ll diabetes nära relaterade behandlingsform.
A� addera �ll de�a var a� vi under januari investerade i Ping An Healthcare and Technology, som vi
klassiﬁcerar som e� New Venture (bolag vi med god sannolikhet bedömer har skaﬀat sig en oumbärlig roll
inom något av våra kluster, men där lönsamheten ännu inte är lika tydligt etablerad). Bolaget är Kinas
ledande och världens största pla�orm för hälsovård med över 350mn registrerade användare med
kärnverksamhet inom medicinsk konsulta�on och rådgivning online. Tillväxtmöjligheterna är betydande. De
senaste åren ligger försäljningsökningen på ca 60% per år, och vi ser en takt på 3040% som fullt möjlig även
framgent.

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*

Tillsammans med e� av fondens största posi�oner Centene, som har en omfa�ande por�ölj av
kostnadseﬀek�va hälsovårdslösningar, speciellt för individer som innefa�as av de na�onella
sjukvårdsförsäkringsprogrammen Medicare och Medicaid;Hologic, som är en ledande utvecklare, �llverkare
och leverantör av högkvalita�va diagnos�kprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter
med en kärnverksamhet som fokuserar på diagnos�k, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skele�hälsa; samt
Gilead, e� forsknings och läkemedelsbolag framför allt verksamt inom en modern del av läkemedelssektorn
– an�virala terapier, där man bedriver forskning och utveckling inom tre primära områden  virussjukdomar,
onkologi, och inﬂamma�onssjukdomar, utgör de �llsammans klustret hälsovård och medicinteknik.
De�a kluster som helhet bidrog �ll näst bäst avkastning under både juni, det andra kvartalet och under det
första halvåret, bara övertrumfade av miljö & energiteknik under månaden samt kapitalallokerare under
kvartalet/halvåret. På bolagsnivå bland klusterbolagen var det främst Novo Nordisk, Hologic samt Gilead
som gladde under juni och Centene under halvåret som sådant. Bland övriga bolag var juni månads
vinnareAmeresco (som inriktar sig på design, installering och ägande av miljövänliga energilösningar åt
kunder), Zebra Technologies (förenklat streckkodsteknologi) och WSP Global (ingenjörsföretag med ledande
posi�oner inom hållbar samhällsutveckling). På den nega�va sidan stackPruden�al, Fairfax Financial och
Fiserv ut. I det första fallet var det osäkerhet kring kommande avknoppning av bolagets amerikanska del
som inte föll investerarna i smaken, i övriga fall skedde nedgångarna utan a� ny signiﬁkant informa�on
presenterades.

* 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  50 bolag.
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*Baserad på månatlig avkastning. Riskfri ränta: OMRX Tbill 90 day SEK
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