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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juli 2021
Juli månad är ju framförallt likställt med en intensiv rapportperiod världen över. För Globalfonden
är denna period där bolagen redovisar sina resultat för första halvåret mer utspridd i �den än vad
som är fallet i Sverige där det trycks ihop under e� par intensiva veckor i slutet på juli. Därför har vi
i skrivande stund få� mo�aga drygt häl�en av våra innehavs halvårssiﬀror där det överlag är
imponerande siﬀror som redovisas. Givetvis blir ju jämförelsetalen gentemot det
coronaparalyserade andra kvartalet år 2020 något missvisande höga, men även inkluderande de�a
är det anmärkningsvärda presta�oner världens näringsliv producerar. Huruvida den boostande
trippelcoctailen av uppdämd e�erfrågan från år 2020, ultralä� penningpoli�k samt gigan�ska
ﬁnanspoli�ska s�mulanspaket har gjort verkligheten lite ”för bra” återstår a� se. Ola Rollén, VDn
för Hexagon, är i alla fall de�a på spåren när han i Dagens Industri säger: ”De som inte gör bra
resultat i år kommer aldrig göra bra resultat. 2021 är e� gra�sår”.
Didner & Gerge Global investerar i bolag med framstående och hållbara aﬀärsmodeller, med stark
företagskultur och en god ﬁnansiell styrka. Vi söker bolag som vi kan äga över en längre
�dshorisont, vilket vi utöver a�ributen ovan anser oss öka möjligheten för om de är verksamma
inom segment som gynnas av strukturella drivkra�er. Översiktsmässigt är därför por�öljstrukturen
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.
Det kluster som bidrog absolut mest �ll fondens avkastning för juli månad var Hälsovård &
medicinteknik, e�er a� ha� en svagare period under en �d. På andra sidan myntet märktes
framförallt Digitala produkter och tjänster.
På bolagsnivå härstammade bäst avkastning från Icon Plc (outsourcing inom läkemedelsforskning),
medicinteknikbolaget Hologic samt läkemedelsbolaget NovoNordisk. Svagare avkastning kom från
spelutvecklarna Ac�vision Blizzard och Nexon samt från onlinehälsovårdsbolaget Ping An
Healthcare. Den gemensamma nämnaren här var framförallt mycket brus kring kommande
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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
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regleringar på olika kinesiska marknader. Vad gäller spelmarknaden har dessa u�alanden (som mer
kan ses som ”testballonger” från de kinesiska myndigheterna) �ll viss del också dragits �llbaka.
Ac�vision Blizzard har också drabbats av anklagelser från anställda om en diskriminerande
arbetsplats på Blizzard (som är bolagets vik�gaste studio), vilket moderbolagets VD Bobby Ko�ck
bemö�e i e� brev �ll samtliga anställda. Givet a� bolag som drivs av en ambi�ös ledning som
strävar e�er a� växa snabbt och lönsamt i en innova�v industri ibland tvingas fa�a tuﬀa interna
beslut, är de�a givetvis en fråga vi kommer följa noggrant. En stark och posi�v företagskultur är en
avgörande egenskap för långsik�g bolagsframgång!
Globalfonden har inte gjort några nyinvesteringar under månaden. Vi utvärderar en mängd olika
kandidater, där vi fortsa� ser många möjligheter inom framförallt Hälsovård & medicinteknik. Givet
den oerhört starka marknadsutvecklingen under en längre period som vi har bakom oss är
värderingarna dock på många håll uppskruvade. Vi har vid e� ﬂertal �llfällen pekat på den omöjliga
(?) ekva�on av ultralåga räntor och hög vins�llväxt som är inprisat i värderingarna. Inte bara inom
några bolag utan i större, bredare segment. Och alla bolag inom en bransch kan inte bli vinnare
över �d! På grund av de�a, uppskruvade ﬂöden i ak�emarknaden och en allmän ”känslighet” inför
nyheter är vi mycket förhoppningsfulla a� många av våra genomarbetade kandidater kommer bli
aktuella i fram�den e�er möjliga ak�ekorrigeringar.

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*

* 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).

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

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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KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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.

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.

