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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2022
Oktober är en börsmånad känd för historiskt skrämmande börskrascher som de 1929, 1987 och
2008. Trots a� makroekonomiska faktorer och mörka �dningsrubriker fortsa�e a� oroa
ak�emarknaden under oktober 2022 så uteblev kraschtendenserna. Istället steg globala
ak�emarknader under något som kan beskrivas som e� lä�nadsrally under andra halvan av
månaden.
Inﬂa�onen är fortsa� besvärande sam�digt som fortsa�a räntehöjningar ökar risken för en kra�ig
inbromsning i ekonomin. Ledande indikatorer pekar mot dystrare konjunkturutsikter. Huruvida det
värsta av 2022 är över beror på om kommande inﬂa�onsrapporter visar några tecken på avkylning.
Vad Federal Reserve gör med räntorna vid årets två sista möten kommer också vara i fokus.
Marknadens hyperfokus på denna enda faktor betyder a� den förmodligen förblir källan �ll
osäkerhet under de kommande månaderna. Räkna med vola�litet!
Ak�euppgången kom trots nedslående resultatrapporter från stora teknikföretag, där �llväxten inte
nådde förväntningarna �ll fullo. De�a är något som tenderat a� diktera marknadsindexets
utveckling under en lång period. Vi är nu inne i den mest intensiva delen av rapportperioden.
Besvikelser straﬀas hårt, men vi gick in med låga förväntningar vilket gjort a� stressen på
marknaderna har varit kontrollerad. På det hela taget har dock rapportsäsongen varit bra, men
tydliga osäkerhetstecken kring framåtblickande e�erfrågan har också varit återkommande. Ser man
framåt mot november kan avslutningen av tredje kvartalets resultatsäsong möjligen ge y�erligare
lä�nad, och månaden är historiskt se� en av årets starkaste för ak�er. Men det kan lika gärna gå åt
andra hållet. Räkna med vola�litet!
Det ser ut som a� vi går in i den å�onde globala EPS recessionen under de senaste 50 åren. I
genomsni� varade de föregående sju recessionerna två år och vinsterna sjönk med 31%. Medan
vinstprognoserna för Japan, Europa och �llväxtmarknader redan prisar in tvåsiﬀriga minskningar av
vinster ser förväntan på USAbaserade bolag fortsa� hög ut. Sammantaget ligger vins�örväntan för
2023 på e� fall någonstans mellan 5 och 10%, vilket ur e� historiskt perspek�v ser op�mis�skt ut.
(källa: Ci�). Räkna med vola�litet!
Vola�liteten kan förklaras med en dragkamp mellan makroekonomiska faktorer som �llväxt,
inﬂa�on och räntor, som gradvis försämrats, och ak�evärderingar, som kommit ner �ll vad som kan
anses vara rimliga nivåer. Även posi�oneringen bland placerare som �dvis varit mycket nega�v har

Antal innehav

30

ISIN

SE0004167567

NAV (per sista månad)

369,08

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

23,6%

Geograﬁsk inriktning

Global

www.svanen.se/fonder

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%

5,6

2,8

1,0%
0,0%
.

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI NR USD

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

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
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Didner & Gerge
Global
MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2022
påverkat utvecklingen. Sam�digt är varken värderingar eller förväntningar, trots räntehöjningar, i
många fall ännu inte frikopplade från de i närhistorien väldigt lågt ställda avkastningskrav som ﬁck
marknaden a� s�ga kra�igt under många år av lågräntemiljö. Räkna med vola�litet!
Räknar man som investerare med vola�litet så vet man också a� �llfällen a� hi�a in i nya (eller
nygamla) innehav kan dyka upp när man minst anar det. Eller ibland kan möjligheter dyka upp inom
beﬁntlig por�ölj. Vi har �digare skrivit a� vi fokuserar med extra kra� på a� analysera många av de
högkara�ga företag med ledande posi�oner inom de områden vi anser ha strukturell medvind (de
så kallade klustren). Inga nya innehav �llkom dock under oktober.
Avkastningsmässigt kom de främsta bidragenfrånB3 (Digitala produkter & tjänster), konsultbolagen
WSP Global (Miljö & energiteknik) och Stantec (Miljö & energiteknik), Fiserv (Digitala produkter &
tjänster),Autodesk (Digitala produkter & tjänster). På andra sidan avkastningstabellen märktes
Ameresco (Miljö & energiteknik), Brookﬁeld Renewable (Miljö & energiteknik), Pruden�al
(Kapitalallokerare), Brookﬁeld Asset Management (Kapitalallokerare) samt Nexon (Digitala
produkter & tjänster).
Främsta investeringskluster blev därmed Digitala produkter & tjänster följt av Hälsovård &
medicinteknik. Fondens två minsta investeringskluster, Varumärken och New ventures, placerade
sig något under nollstrecket under månaden.
Fonden har under månaden gjort �lläggsinvesteringar i e� antal bolag, bland annat
Pruden�al,Brookﬁeld Asset Management samtAalberts. De�a har ﬁnansierats genom minskningar
i bland annat Centene,B3 samtFairfax Financial.

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).
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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*
14,1

Standardavvikelse %

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

CAN

6,1%

Fiserv Inc

USA

5,2%

WSP Global Inc

CAN

4,6%

Hologic Inc

USA

4,4%

Stantec Inc

CAN

4,2%

Markel Corp

USA

4,1%

Qiagen NV

USA

3,8%

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

3,7%

Sharpekvot

0,6

Brookﬁeld Asset Management Inc Registered Shs A Limited Vtg CAN

3,5%

Beta

0,9

Centene Corp

3,4%

Tracking Error

4,6

Informa�onskvot

0,7

Alpha

2,7

Up Capture Ra�o

86,8

USA

101,9

Down Capture Ra�o
*Baserad på månatlig avkastning. Riskfri ränta: OMRX Tbill 90 day SEK

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
Hälsovård

25,6

USA

45,4

Bank och ﬁnans

24,3

Kanada

22,6

Teknologi

20,4

Frankrike

6,2

Industri

18,7

Japan

5,6
4,7

Sällanköpsvaror

4,2

Danmark

Ny�otjänster

3,9

Irland

3,5

Media & kommunika�on

3,0

Storbritannien

3,3

Brasilien

3,3

Nederländerna

2,8

Italien

2,5

Total

100,0

Total

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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