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Globalfonden  Förvaltarkommentar  September 2021
Under den senaste månaden har ﬂer och ﬂer av de oroshärdar som synts borta vid
horisonten en längre �d helt plötsligt få� påverkan på världens kapitalmarknader.
Leverenskedjor är hårdare spända än ﬁolsträngar med e�erföljande inﬂa�onstryck,
regleringsoro e�er decennier av seger på knockout av världens ITbjässar, skep�cism
kring den kinesiska ”varianten” av kapitalism samt insikten kring höga
värderingsmul�plar på underliggande all�mehigh marginaler. Inga nya saker, långt
ifrån några ”svarta svanar” (som ju per deﬁni�on är oväntade och extremt ovanliga
vilket ovanstående faktorer verkligen inte kan anses vara). Icke desto mindre har det
skrapat av en del procentenheter från de ﬂesta av världens ak�emarknader.
Globalindex har tappat 4,5 procent i lokala valutor sedan toppen i början på
september, vilket innebar 3 procent på månaden jämfört med Globalfonden på 4,5
procent. Under 2021 har Globalfonden ökat i värde med 11,7 procent, globalindex
med 18,9 procent.
Till mångt och mycket handlar denna skillnad om Globalfondens avsaknad av (eller
�llräckligt hög andel av) s.k. �llväxtbolag. Eller, låt oss korrigera: hyperväxande
bolag med svag/ingen lönsamhet alterna�vt de giganter som redan är världens
största bolag med närmast ofa�bara marginaler (FAANGklustret) där erfarenheten
genom historien visat a� de största bolagen börsvärdemässigt med något enstaka
undantag inte är det e� decennium senare. Enda bolaget på Topp 10 listan idag som
var där 2010? Microso�. Vi har stor respekt för det faktum a� världen ständigt
ändras, aﬀärsmodeller som var genialiska i 1015 år plötsligt hamnar under den
vägvält som kallas utveckling. Men, årets underavkastning kan också härledas �ll det
enkla faktum a� vi ha� för få ”dubblare” i fonden. Vi har �digare skrivit om den
skevhet som vanligtvis ligger bakom en koncentrerad ak�efonds avkastning se� över
kortare perioder. Det gäller a� några innehav dubblas (eller däromkring) i värde, för
y�erst sällan är avkastningen fördelad e�er någon normalfördelningskurva.
Globalfonden har ﬂera innehav vi anser ha� alla möjligheter �ll a� bli dessa lok som
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dragit por�öljtåget i år (verksamma inom industrier med starkt momentum, bra
företagsstory och fantas�ska resultat), men vi får helt enkelt vänta på den
avkastningen! Över �d är det bolagens fak�ska presta�on som avgör – helt i linje
med teorin a� som investerare är det svårt a� få högre avkastning på dina ak�er än
bolagets fak�ska lönsamhet på kapitalet. Och i den devisen vilar vår förhoppning om
god fram�da avkastning för fonden.
En av våra mest grundläggande byggstenar när vi startade Globalfonden 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 �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. Vi letar därför som mest intensivast e�er innehav a� äga under lång �d i
e� område som för många år sedan bar akronymen GARP (Growth At Reasonable
Price). Trots vår avoghet mot bokstavskombina�oner – generalisering är sällan
värdeskapande i bolagsletande då kvalitet uppenbarar sig i många former – så säger
GARP något om vilken sjö vi helst ﬁskar i. A� särskilja �llväxt och värdering är för oss
helt främmande. Tillväxt (eller avsaknad av den!) är givetvis en betydande aspekt av
värde och a� likställa en låg mul�pel med värde är som a� leta semesterresor med
enbart nästa dygns väderprognos framför näsan. Så vi söker bolag där �llväxten
framöver är både trolig och framförallt lång, där värderingen inte tagit höjd för de�a.
Det anser vi oss ha funnit då vi ��ar på por�öljen: dubbelt så hög försäljnings�llväxt
som globalindex senaste 5 åren (14 procent vs 67 procent) och högre prognos�cerad
�llväxt kommande fem åren (10 procent vs 7 procent) �ll en värdering som är lägre
än marknaden. På toppen av det är våra innehav lönsammare (avkastning på
kapitalet). Och – helt avgörande  de drivs av personer som vi anser ha en betydligt
större kapacitet och integritet än ”sni�ledaren” globalt. Vi är hoppfulla kring a�
de�a ska synas i ak�eutvecklingen under kommande perioder och ser fram mot a�
rapportera kring de�a framöver.

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*

Vid kvartalets utgång var fondens fem största innehav Fairfax Financial, Centene,
WSP, Ac�vision Blizzard samt Hologic.
De största posi�va bidragsgivarna �ll fondens utveckling under perioden var i
storleksordning Icon Plc, Salesforce, Centene och Shimano. Innehaven som bidrog
mest nega�vt �ll avkastningen var i turordning Ashmore, Fairfax, BEP och 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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år*
13,47

Standardavvikelse %

Land Por�öljvikt %
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

5,7%

Centene Corp

USA

4,5%

WSP Global Inc

CAN

4,3%

Hologic Inc

USA

4,2%

Ac�vision Blizzard Inc

USA

4,1%

Markel Corp

USA

3,8%

VMware Inc Class A

USA

3,8%

Sharpekvot

0,86

Fiserv Inc

USA

3,8%

Beta

0,93

Stantec Inc

CAN

3,6%

Tracking Error

4,46

Salesforce.com Inc

USA

3,5%

Informa�onskvot

0,61

Alpha

1,83

Up Capture Ra�o

85,76

Down Capture Ra�o

94,14

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%
Bank och ﬁnans

28,9

Hälsovård

23,5

Industri

17,3

Teknologi

14,4

Media & kommunika�on

6,7

Sällanköpsvaror

4,8

Ny�otjänster

3,5

Konsument, stabil

0,9

Total

USA
Kanada
Frankrike
Storbritannien
Danmark
Japan
Irland
Italien
Brasilien
Nederländerna
Kina
Sverige
Total

100,0

%
43,3
21,4
6,6
6,2
5,9
4,4
3,6
3,4
1,9
1,4
1,0
0,9
100,0

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.
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