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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2021
Oktober är o�a en vola�l ak�emånad, där informa�onspunkter innefa�ar både
�llbakablickande kvartalsdata, framåtblickande helårsdata och utsikter för
kommande år. 2021 års upplaga blev en stark börsmånad, där nedgången i
september återhämtades och ﬂertal börser stängde månaden på nya toppnivåer.
Bland vinnarna återfanns ånyo amerikanska teknikbolag, men oktober var �ll mångt
och mycket även y�erligheternas månad. Bland Globalfondens innehav fanns det
både bolag som ökade si� marknadsvärde med en dryg tredjedel, vilket blandades
med innehav som minskade si� marknadsvärde med knappt en tredjedel.
Medan delar av världen öppnade upp stängde andra delar ned. I svallvågorna av a�
bibehålla god e�erfrågan har s�mulanser skapat kapacitetsbrist och inﬂa�onstryck,
vilket påverkar både förväntan på riksbankers räntebanor och fak�ska kostnader i
den reella ekonomin. E� område där räkningarna verkligen inﬂaterats uppåt är de
gällande energi. Elektriﬁeringen av stora delar av samhället har inneburit a� den
globala e�erfrågan på energi har ökat i en allt snabbare takt, speciellt när stora delar
av den globala produk�onskapaciteten åter är i dri� e�er pandemin. Tydliga direk�v
om minskat användande av koldioxidgenererande energikällor kombinerat med
förskjutna kapacitetsinvesteringar i förnyelsebar grön energi och o�llräcklig kapacitet
a� överföra energi mellan länder och regioner har adderat �ll stora obalanser på
energimarknaderna. Hur den bredare miljömässiga ekva�onen ska lösas
diskuterades både på G20mötet under månadsslutet, där G20ledarna enades om
a� hålla den globala uppvärmningen under 2 grader med sikte på 1,5 grader och
e�ersträva noll ne�outsläpp �ll 2050, samt även a� mer konkreta åtgärder kring hur
målen i Parisavtalet ska uppnås kommer a� diskuteras på FN:s stora klima�oppmöte
COP26 i Glasgow, som pågår �ll den 12 november.
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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 medgivande.
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Kopplar vi de två inledande styckena �ll vad som fak�skt skedde och förväntas ske för
Globalfondens innehav kan vi konstatera a� y�erligheterna fanns inom lite olika
områden och av lite olika anledningar.
Bland fondens fem investeringskluster var Miljö- & energiteknik det överlägset bästa
och Digitala produkter & tjänster det sämsta.
I procentuella tal utvecklades Ping An Healthcare & Technology (underklustret New
ventures) sämst under oktober. Bolaget är Kinas ledande och världens största
pla�orm för hälsovård, verksamt under varumärket Ping An Good Doctor.
Kärnverksamheten är medicinsk konsulta�on och rådgivning online. Ny och mer
formell men något svårtolkad informa�on kring kommande regleringar ﬁck hela
sektorn på fall. Exempelvis föreslås det införas krav på formell iden�ﬁka�onskontroll
vid läkarbesök online, vilket för oss i Sverige förmodligen inte känns helt exo�sk.
De�a har Ping An Good Doctor redan på plats, men inte många konkurrenter. I
grunden ser vi dessa regleringar av en rela�vt oreglerad marknad som posi�vt för
bolaget. Kinas behov av en eﬀek�v primärvård är oerhört stort. Ping An Good Doctor
är i våra ögon unikt rustade för a� möta de�a, genom e� onlinebaserat
hälsovårdserbjudande som ger ökad �llgänglighet �ll betydligt lägre kostnad. Vi följer
situa�onen nära.
I den mer posi�va vågskålen fanns e� av fondens kanske mindre kända bolag –
Ameresco (klustretMiljö & energiteknik) – som steg med över 30% under oktober.
Bolaget �llhandahåller i sin roll som integratör energilösningar �ll e� stort spann av
både statliga och privata kunder, där de såväl ställer om kundens energikällor �ll
förnyelsebara alterna�v men också eﬀek�viserar kundens energiförbrukning. Som
nämndes ovan är betydelsen a� minska utsläppen i världen på agendan här och nu.
Det bästa sä�et a� få ned koldioxidutsläppen är a� förbä�ra energieﬀek�viteten i
existerande verksamheter. De�a är Amerescos exper�sområde vilket gör a� deras
fram�dsutsikter ser mycket lovande ut.
Ameresco bidrog även mest �ll fondens totalavkastning för oktober, följt av Stantec
(Miljö & energiteknik), Centene (Hälsovård & medicinteknik), WSP Global (Miljö &
energiteknik), och Novo Nordisk (Hälsovård & medicinteknik). På den nega�va sidan
utvecklades Fiserv (Digitala produkter & tjänster), nämnda Ping An Healthcare &
Technology, Gilead Sciences (Hälsovård & medicinteknik), B3 (Digitala produkter &
tjänster), och Hologic (Hälsovård & medicinteknik) mindre väl.
Förenklat berodde upp och nedgångar på uppska�ade förvärv (Stantec), stark
organisk utveckling (Ameresco, Centene, WSP Global) samt en framgångsrik
produktlansering (Novo Nordisk fetmamedicin Wegovy), men även en bredare oro
kring betalningssegmentet (Fiserv), legal och regulatorisk oro (B3, Gilead, Ping An
Healthcare & Technology) samt frågetecken kring uthållighet i COVIDrelaterade
intäkter (Hologic). Henry Ford sägs ha sagt ”Kom ihåg a� ﬂygplan ly�er i motvind,
inte i medvind”. Vi tar fasta på det och ser fram emot kommande månader.

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).
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Didner & Gerge
Global
MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2021

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*
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Sharpekvot

0,84

Brookﬁeld Asset Management Inc Class A
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3,8%

Beta

0,93

Novo Nordisk A/S Class B

DNK

3,8%

Tracking Error

4,47

VMware Inc Class A
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*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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