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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2022
Maj månad blev – mä� från start �ll mål – tämligen ovik�g se� ur avkastningssynpunkt.
Världsindex gick ned några �ondels procentenheter. Men se� ur e� annat perspek�v var det allt
annat än en händelselös månad. Dragkampen mellan de som tror på en varak�gt hög inﬂa�onsnivå
och de som anser högre räntor kommer leda in ekonomin i recession och därmed stympa
inﬂa�onstakten, fortsa�e med oförminskad kra�. Varje datapunkt åt ena eller andra hållet ledde
�ll rela�vt stora ränte och börsrörelser. Men, vid månadsski�et blev dock resultatet en
s�llastående börs och en amerikansk långränta kvar på runt 3%. Som vi krönikerade om i april
beﬁnner vi oss i ”inﬂa�onslägret” i deba�en ovan men är givetvis ödmjuka i a� fakta kan ändras.
De investeringar vi har i fonden är inte heller gjorda med denna makromiljö som enda faktor – vi
anser a� det dock är av y�ersta vikt a� Globalfondens innehav är kapabla a� hantera en tuﬀare
�llväxtmiljö med högre räntor överlag. För oavse� vilket läger du �llhör så är dagens nivå på 3%
med all sannolikhet fel vad gäller ”världens vik�gaste siﬀra” (den amerikanska 10års räntan, som
ju agerar som e� slags ankare vad gäller alla investeringar i a� sä�a basen för vad en riskfri
investering avkastar).Går världsekonomin in i recession är den för hög, kvarstår inﬂa�onen på
dagens 8% är den på tok för låg. Vi lever i en spännande �d…!
Under månaden sålde vi ut den sista kvarvarande posten i Oatly(klustret Varumärken). Vår tes om
expanderande marknadsandelar för bolagets havrebaserade produkter och en snar väg �ll
lönsamhet visade sig fel. P.g.a. e� antal omständigheter (ﬂera av dem utom bolagets kontroll
såsom en fabriksbrand, kra�igt höjda spanmålspriser och leverensproblem) så ansåg vi a�
�dpunkten för och nivån på bolagets fram�da lönsamhet var all�ör osäker. Innehavet i Oatly var
under hela Globalfondens ägande por�öljens minsta.
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E� bolag stack ut från de innehav som bidrog mest �ll avkastningen under månaden: VMware
(digitala produkter & tjänster). I slutet av månaden bekrä�ades det rykte som ﬂorerat några dagar
innan; chip�llverkaren Broadcom lägger e� bud på bolaget. Uppköpserbjudandet är en mix av
kontant betalning och ak�er i Broadcom och värderar VMware �ll drygt $61mdr, ca 50% över
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Förutom denna förändring så minskade vi även något i Fairfax Financial (klustret Kapitalallokerare)
e�er god kursutveckling (det är dock for�arande fondens största posi�on). Vi ökade på innehavet i
det rela�vt nya innehavet Euroﬁns Scien�ﬁc (hälsovård & medicinteknik), samt i Qiagen
(hälsovård & medicinteknik) och Aalberts (miljö & energiteknik).
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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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aktuell börskurs vid �llfället. Vi var och är tudelade �ll de�a. VMware är i vårt tyckte e� företag
med en blomstrande fram�d i arbetet med a� digitalisera och eﬀek�visera företags ITmiljöer och
värderingen är även på budnivån ganska modest (ca 20x vinsten). Men – e�ersom ak�emarknaden
inte höll med oss och därmed värderade bolaget lågt så är budpremien på 50% �ll och med över
vad som kanske kunde förväntas. Nu väntar en längre period – sannolikt över e� år – av
regulatoriska prövningar innan aﬀären kan klubbas igenom. Vi avser därför noga följa den aktuella
kursens diﬀerens mot budnivån och u�från de�a om möjligt justera por�öljvikten något.
Bland övriga bolag som bidrog mest �ll avkastningen fanns Shoals (miljö och
energiteknik),Ameresco (miljö och energiteknik) samtNexon (digitala produkter & tjänster).
Sämst totalavkastning på bolagsnivå under april månad kom från Salesforce(digitala produkter &
tjänster), WSP (miljö & energiteknik) samt Zebra Technologies (digitala produkter & tjänster).

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 20211231, viktad
genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/Mkr intäkt.
Jmf.index är i de�a fall MSCI ACWI iShares ETF.
1,5 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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CAN

6.4%

VMware Inc Class A
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5.3%

Centene Corp

USA

4.8%

Fiserv Inc

USA

4.4%

Markel Corp

USA

4.4%

Hologic Inc

USA

4.4%

Brookﬁeld Renewable Corp Ordinary Shares  Class A (Sub Vo�ng) USA

3.9%

NEXON Co Ltd

JPN

3.8%

Sharpekvot

0.7

WSP Global Inc

CAN

3.6%

Beta

0.9

Brookﬁeld Asset Management Inc Registered Shs A Limited Vtg CAN

3.6%

Tracking Error

4.6

Informa�onskvot

0.6

Alpha

1.9

Up Capture Ra�o

88.2

Down Capture Ra�o

99.2

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

