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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2022
Börsens humör vändes åter mot det mer bekymmersamt inställda hållet under slutet
av det andra kvartalet. Första halvårets nyhetsﬂöde har utöver rapportering om
kriget i Ukraina dominerats av �lltagande risker för den världsekonomiska
situa�onen. En mängd faktorer konspirerade för a� generera ak�emarknadens
sämsta första halvår sedan 1970, men de härrörde alla från e� ord: inﬂa�on.
Försörjningskedjans begränsningar som bland annat FED trodde skulle avta låg
bakom mycket av inﬂa�onens uppgång och avtog inte, snarare förvärrades några av
dessa problem av Rysslands invasion av Ukraina som drev upp energi och
livsmedelspriserna. Hög inﬂa�on, kra�iga räntehöjningar, en problema�sk
leveranskedjesitua�on – konsekvensen blev a� konsumenternas e�erfrågan började
svaja och på ﬁnansmarknaderna har diskussionen kring riskerna ökat i frekvens.
Speciellt diskussionen kring risk för lågkonjunktur.
Som vi skrev för e� år sedan  den värdering av ak�er (som då gällde) kom
obestridligen hand i hand med högt ställda förväntningar på ekonomisk
återhämtning och god �llväxt. Nu hänger denna på en skör tråd. Börser föll under
första halvåret med 20% �ll 30%. De�a är en bild över hur synen på risk och
riskfyllda investeringar snabbt förändrats. Och de�a över hela spektrumet –
kryptovalutor, börsintroduk�oner och vissa delar av råvarumarknaden har kollapsat
sam�digt som mer �llväx�okuserade bolag få� se en mer nykter värdering av sina
ak�er. Från inﬂa�onsoro �ll recessionsoro alltså.
Vi är inga makroexperter. Vårt uppdrag är a� investera i e� fåtal ak�er världen över
och där vi utöver de�a uppenbara faktum vill uppnå en stark avkastning genom a�
leta e�er en viss typ av företag – verksamheter som drivs med integritet av bra
personer vars aﬀärsmodeller kommer vara starkare i samhället om 10 �ll 20 år. Värt
a� notera är a� innehaven i Globalfonden historiskt har växt snabbare och �ll högre
lönsamhet än gemene bolag. Vi anser a� förutsä�ningarna för kapitallä�a bolag som
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inte kräver belåning för a� skapa rimlig avkastning på kapitalet och som är
verksamma inom aﬀärsområden som kommer prioriteras i samhället (�ll exempel
digitalisering, miljö & energiteknik och modern medicinteknologi) har god möjlighet
a� utvecklas väl även i sämre ekonomiska klimat.

Hållbarhet i korthet

Inga större förändringar skedde i por�öljen under juni. Men under det första halvåret
2022 �llkom två innehav. Euroﬁns Scien�ﬁc är e� familjeägt bolag som via e� av
världens största nätverk av laboratorier �llhandahåller tes�jänster inom fyra
huvudområden som har en stark inverkan på människors hälsa. Shoals Technologies
�llhandahåller plugandplay lösningar för elektrisk balansering av system (EBOS) för
solenergiprojekt. De�a sänker installa�onskostnaden för nya solenergisystem
radikalt. Utgick gjorde två bolag som funnits en längre �d med por�öljen: Ashmore
och Gilead Sciences samt Oatly. Övriga större förändringar var �lläggsinvesteringar i
Autodesk, Shimano samt Qiagen och minskningar i VMware, Centene och Fairfax
Financial.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:

Största posi�va bidragsgivare �ll fondens avkastning under första halvåret var främst
FairfaxFinancial, Centene, Markel, VMware, Nexon samt Novo Nordisk. I den
nega�va vågskålen bidrog Zebra Technologies, Schneider Electric, VF Corp,
Salesforce, Ameresco samt Icon Plc mest nega�vt �ll fondens avkastning. Som helhet
var kapitalallokerare det enda investeringsklustret med posi�v totalavkastning under
halvåret medan klustren miljö & energiteknik samt digitala produkter & tjänster
utvecklades sämst.

VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.

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*

Ser vi mer �ll det andra kvartalet så toppades listan på avkastningsbidrag av VMware
e�er a� chip�llverkaren Broadcom lagte� bud på bolaget. Även halvårets vinnare
Centene, Fairfax Financial och Novo Nordisk märktes i toppen för kvartalet. På den
nega�va sidan märktes Ameresco, B3, Zebra Technologies samt Schneider Electric.
Klustermässigt toppades listan av hälsovård & medicinteknik medan miljö &
energiteknik fanns i bo�en.
Sämst totalavkastning på bolagsnivå för juni månad speciﬁkt kom från Ameresco
(miljö och energiteknik) samt Nexon (digitala produkter & tjänster), B3 (digitala
produkter & tjänster), samt Aalberts (miljö och energiteknik). De bolag som bidrog
mest �ll avkastningen Centene (hälsovård & medicinteknik), WSP Global (miljö &
energiteknik), Qiagen (hälsovård & medicinteknik) samt Salesforce (digitala
produkter & tjänster).

* 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).
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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.
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