
Aktivt forvaltet aktiefond d. 30/11-2022

Fondens investeringsstrategi Indre værdi

Risiko og løbende afkast Månedsafkast (%) 2021 2022
Løbende afkast (%) Januar -2,93 -7,17
År-til-dato pr. d. 30/11-2022 -3,72 Februar 5,05 -3,15

PP Capital Asset Management 3 måneder 4,17 Marts 4,59 1,01
6 måneder 6,35 April 4,66 -0,98
1 år 0,80 Maj 2,92 0,67
3 år (ann.) 9,70 Juni -0,10 -10,10
5 år (ann.) 9,29 Juli 1,71 15,37
Siden start (ann.) 9,29 August 0,73 -1,56

September -2,76 -11,88
Risiko Oktober 3,15 10,15
Sharpe ratio 0,53 November -3,87 7,32
Volatilitet (mdr. gns.) 20,63% December 4,69
Maksimalt tab -35,65% Totalt 18,71 -3,72

Porteføljen 30/11-2022

Top 10 placeringer (%) Sektorfordeling (%)* Regionsfordeling (%)*
Beholdning Sektor* StockPick Cykliske sektorer StockPick Regionsfordeling StockPick
D/S Norden Rg Industrials 10,39 Materials 3,59 Nordamerika 0,00
DSV Industrials 9,90 Consumer Discretionary 3,72 Sydamerika 0,00
Jyske Bank Financials 9,90 Financials 16,68 Europa 100,00
DFDS Industrials 9,38 Real Estate 0,00 Afrika 0,00
Ardmore Shipping Rg Energy 5,24 Information Technology 7,88 Asien 0,00
TORM Rg-A Energy 5,14 Industrials 36,17 Mellemøsten 0,00
ChemoMetec Br Health Care 4,84 Defensive sektorer Australien 0,00
Deutsche Boerse N Financials 4,68 Communication Services 0,00
Schouw Br Consumer Staples 4,62 Energy 14,88
Frontline Rg Energy 4,51 Consumer Staples 5,89
Total allokering blandt top 10 beholdning 68,59 Health Care 10,84
Samlet antal aktier 23 Utilities 0,00

Portefølje nyheder

Management og omkostninger

Investeringsforening PP Capital StockPick KL Domicil Danmark Emissionstillæg 0,25%
Telefon +45 88330430 Valuta DKK Indløsningsfradrag 0,25%
Hjemmeside www.pp-capital.dk UCITS (J/N) J Løbende omkostninger 1,03%
Startdato 25. september 2018 Udb. eller Akk. Akkumulerende ÅOP 1,10%
Indre værdi 144,97 Fondskode DK0061075678 Indirekte omkostninger 0,04%
Markedsværdi i alt (mio kr.) 102,97 Risikomærkning Gul

Disclaimer

       PP CAPITAL STOCKPICK KL DK0061075678

PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | Amaliegade 22, 1. sal. 1256 København K | info@pp-capital.dk | +45 88 33 88 04 30 | www.pp-capital.dk

Dette materiale er udarbejdet af PP Capital Asset Management til orientering for de investorer, som PP Capital Asset Management har udleveret materialet til. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge aktier, værdipapirer, valuta eller andre finansielle instrumenter. Investorerne opfordres 
til at udøve eget skøn over, hvorledes der skal investeres, og publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering. PP Capital Asset Management benytter og bearbejder data fra originale kilder såsom Jyske Bank A/S og Bloomberg L.P og alt data er angivet som 
det er. PP Capital Asset Management påtager sig derfor ikke noget ansvar eller juridisk ansvar for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden, aktualitet eller anvendeligheden af det anvendte data.  
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*Market cap fordelingAktivfordeling Regionsfordeling

*Definition af market cap er egen vurdering. Store (>10 mia.), 
mellem (>1 mia.), små (<1 mia.), mikro (<100mio.).

*Sektorerne er defineret ud fra Global Industry Classification Standard (GICS)

*Regionsfordelingen er bestemt ud fra, hvor selskaberne har 
domicil. 

PP Capital - StockPick er en aktivt forvaltet investeringsforening med målet at skabe 
et absolut, attraktivt og langsigtet afkast under hensyntagen til risiko. Afdelingen er 
rettet mod langsigtede investorer med investeringshorisont på minimum 5 år.

StockPick følger samme investeringsstrategi som PP Capital's "Stabile Aktier", hvor 
investeringsteamet, analyserer aktier ud fra en gennemtestet investeringsmodel. 
Målet er at levere et gennemsnitligt årligt afkast på 13- 15% og dermed skabe et 
absolut, attraktivt og langsigtet afkast. Afdelingen har mulighed for at investere i en 
global portefølje, der inkluderer 17 til 30 børsnoteret selskaber. Helt centralt for 
udvælgelsen af selskaberne er, hvorvidt de har et beskyttet og langsigtet 
vækstpotentiale, der ligger til grund for beregning af det langsigtede afkast.

StockPick anvender ikke benchmark, da målsætningen er at skabe positive afkast, 
der er uafhængigt af markedsafkastet.

PP Capital Asset Management blev stiftet i november 2013 med et ønske om at 
tilbyde fleksibel og personlig kapitalforvaltning til konkurrencedygtige og fuldt 
gennemsigtige priser. Visionen er at skabe en forretning drevet efter de gamle 
dyder, nemlig seriøsitet, flid, gensidig tillid og respekt for den enkelte kundes ønsker. 

I dag er denne vision fast forankret i PP Capital og gør at vi forvalter mere end 3,3 
mia. kr. for en bred vifte af kunder enten i form af et diskretionært eller 
rådgivningsmandat.

*Opdelingen af cykliske og defensive sektorer er foretaget på 
baggrund af MSCI's indeks metode.

Markedet fortsatte i november den positive udvikling fra oktober. Det er helt tydeligt, at lettelsen over den 
begyndende udfladning og det svage fald i inflationstallene, som vi har set den seneste tid, spiller en 
væsentlig rolle. Kan vi ind i foråret 2023 se frem til, at inflationen for alvor stabiliseres og påbegynder en 
stabil nedstigning, så vil dette kunne tage en del af frygten ud af aktiemarkedet. Uden tvivl spiller krigen 
også en mindre rolle nu. Alt tyder på, at fremrykninger i vinterens løb er sværere at gennemføre og hermed 
vil der komme færre nyheder fra den kant. Tilbage står samtidig, at vi i november oplevede fortsat ganske 
pæne regnskaber, endda med rigtig fine regnskaber ind i mellem. Det underbygger forventningen om 
rekordhøje udbytter, når vi kommer frem til foråret. Udbytter, der skal placeres. Her er det klart, at 
aktiemarkedet i stigende omfang har fået en konkurrent i obligationsmarkedet, hvor det nu er muligt at 
hente rimelige afkast.  

November underbyggede fortsat, at banksektoren går en meget stærk tid i møde, grundet det stigende 
renteniveau. Sydbank opjusterede forventningerne kort tid efter deres kvartalsregnskab. Begrundelsen var 
netop det stigende renteniveau, der genererer en markant stigning i bankens indtjening. Det kan vi forvente 
for hele sektoren, herunder for Jyske Bank, der må forventes at komme med et meget stærkt regnskab for 
4. kvartal. Banken meddelte i øvrigt markedet, at købet af Handelsbankens danske aktiviteter gennemføres 
1. december 2022. Dette opkøb skete under det lavere renteniveau. Derfor må vi forvente, at de stigende 
renteindtægter vil medvirke til, at opkøbet af Handelsbanken´s aktiviteter bliver yderligere forbedret. Vi ser 
klart for os, at hele den danske banksektor står foran en lønsom periode og at specielt Jyske Bank, vil klare 
sig godt. 

På børsen har vi også mange af de lidt mindre selskaber, som typisk aflægger regnskaber lidt senere, end 
de store virksomheder. Her skal specielt ChemoMetec’s regnskab fremhæves. Selskabet beskæftiger sig 
med udstyr til måling og tælling af celler og aflagde regnskab for 1. kvartal 22/23 af det forskudte 
regnskabsår. 

Det er et af de selskaber, der er næsten helt upåvirket af konjunkturer, fordi udstyret og følgeprodukterne 
overvejende bruges til forskning og af laboratorier. Ovenpå flere år med fantastisk fremgang fik selskabet igen 
en god start på regnskabsåret, hvor omsætningen i første kvartal steg med 34% til DKK 113,8 mio. mod DKK 85,0 
mio. i samme periode sidste år. Væksten går på tværs af produktsegmenterne, men geografisk er det fortsat på 
det nordamerikanske marked, at fremgangen er størst. Resultatet af primær drift (EBITDA) blev på DKK 65,2 
mio., svarende til en stigning på 50% i forhold til samme periode sidste år, mens EBITDA-marginen blev på 57%. I 
perioden modtog ChemoMetec desuden sin første ordre på et XcytoMatic-instrument, der er et vigtigt 
nyudviklet produkt, som inden for få år må forventes at give en god omsætning.

Også et andet mindre selskab, som vi tidligere har besøgt, leverede et godt regnskab. Det er Gabriel Holding, der 
realiserede en omsætning på DKK 1.065 mio. svarende til en vækst på hele 32%. Det primære resultat (EBIT) 
steg dog kun med 11%, svarende til DKK 64,9 mio. Selskabet er ramt af prisstigninger fra underleverandørerne, 
men forventer i stigende omfang at kunne overføre disse stigninger til kunderne i den kommende tid. Derfor må 
vi også for dette selskabs vedkommende forvente en god udvikling i de kommende kvartaler. 

Endelig kom også Schouw & Co. med en fin delårsrapport for 3. kvartal 2022. Et stærkt kvartal med stor 
omsætningsfremgang drevet af højere salgspriser, som nu i højere grad afspejler de kraftigt øgede 
omkostninger. Fremgangen i resultatet skete på trods af markant forøgede energiomkostninger. Hele 33% var 
væksten i omsætning foranlediget især af øgede salgspriser. Uanset prisjusteringerne overfor kunderne oplever 
selskabet fortsat en høj efterspørgsel. Disse regnskaber, sammen med mange andre tegner fortsat et billede af 
en god udvikling i aktiemarkedet.
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