
Aktivt forvaltet aktiefond d. 28/02-2023

Fondens investeringsstrategi Indre værdi

Risiko og løbende afkast Månedsafkast (%) 2022 2023
Løbende afkast (%) Januar -7,17 0,88
År-til-dato pr. d. 28/02-2023 10,89 Februar -3,15 9,92

PP Capital Asset Management 3 måneder 9,41 Marts 1,01
6 måneder 13,97 April -0,98
1 år 17,17 Maj 0,67
3 år (ann.) 14,61 Juni -10,10
5 år (ann.) 10,98 Juli 15,37
Siden start (ann.) 10,98 August -1,56

September -11,88
Risiko Oktober 10,15
Sharpe ratio 0,60 November 7,32
Volatilitet (mdr. gns.) 20,51% December -1,34
Maksimalt tab -35,65% Totalt -5,01 10,89

Porteføljen 28/02-2023

Top 10 placeringer (%) Sektorfordeling (%)* Regionsfordeling (%)*
Beholdning Sektor* StockPick Cykliske sektorer StockPick Regionsfordeling StockPick
DFDS Industrials 10,25 Materials 3,42 Nordamerika 0,00
Jyske Bank Financials 10,12 Consumer Discretionary 3,54 Sydamerika 0,00
D/S Norden Rg Industrials 10,09 Financials 17,31 Europa 100,00
TORM Rg-A Energy 5,43 Real Estate 0,00 Afrika 0,00
Schouw Br Consumer Staples 4,98 Information Technology 7,62 Asien 0,00
DSV Industrials 4,96 Industrials 34,44 Mellemøsten 0,00
Deutsche Boerse N Financials 4,90 Defensive sektorer Australien 0,00
Ardmore Shipping Rg Energy 4,85 Communication Services 0,00
Kontant Kontant 4,69 Energy 13,46
Revenio Group Rg Health Care 4,10 Consumer Staples 6,20
Total allokering blandt top 10 beholdning 64,37 Health Care 9,32
Samlet antal aktier 24 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 Andre løbende omk. 1,03%
Startdato 25. september 2018 Udb. eller Akk. Akkumulerende Samlet løbende omk. 1,10%
Indre værdi 158,61 Fondskode DK0061075678 Transaktionsomkostninger 0,01%
Markedsværdi i alt (mio kr.) 103,66 Risikomærkning 4

Disclaimer
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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.

Mange fine resultater i februar dokumenterede, at der på ingen måde er krise i erhvervslivet. Man fristes til 
at sige tværtimod. Det brede billede viste sig at være, at langt de fleste virksomheder er i fremgang og 
leverer historisk høje resultater.

Særligt skal nævnes Jyske Bank, der leverede regnskabstal for 2022. Alt så godt ud, og alle tal var i 
overkanten af det lovede, selv efter at banken havde leveret en række opjusteringer på forhånd. Men dertil 
kommer, at banken taler om meget stærke forventningerne til udviklingen i nettorenteindtægterne for det 
kommende år. Op mod 50% i fremgang ventes i 2023. Det er helt ekstraordinært og skyldes en gunstig 
kombination af købet af Handelsbanken og det stigende renteniveau, der gavner indtægterne på indlån. 
Når denne flotte situation kombineres med, at banken allerede i 2. halvår 2023 imødeser, at udlodningerne 
genoptages, så kan man næsten ikke ønske sig mere. Udlodningerne blev sat på pause i forbindelse med 
opkøbet af Handelsbanken. Flot, flot! Bankens aktie var den mest stigende i 2022 blandt C25, og i år ligger 
den i skrivende stund som den næst mest stigende i C25. 

Blandt de mere specielle selskaber skal nævnes svenske Nibe, der blandt andet leverer intelligente 
klimasystemer. Også her var der tale om en særdeles flot udvikling, drevet af en ekstrem flot efterspørgsel 
efter selskabets produkter. Selskabets mål om at nå en omsætning på SEK 40 mia. blev opnået til fulde, og 
der var tale om en vækst på hele 30%. Ingen tvivl om, at selskabets fokus på bæredygtige løsninger er 
velvalgt i en tid, hvor ESG og bæredygtighed står øverst på dagsordenen. Også nettoresultatet voksede 
hastigt til SEK 5,6 mia. mod SEK 4,3 mia. året før. Målt pr. aktie blev det til SEK 2,16 mod SEK 1,65 året før. 
Selskabet fortsætter sine systematiske opkøb af virksomheder inden for dets forretningsområder og 
opkøbte i perioden italienske Argoclima, Canadiske Pacific Energy og tyske ELMESS-Klöpper Group. Vores 
placering i denne aktie passer godt ind i vores ønske om at have en pæn del af vore investeringer i 
virksomheder, der har en grøn profil. 

Overskriften har altså være en række positive regnskaber. For fuldstændighedens skyld skal det dog også næves, 
at enkelte af de større virksomheder også har leveret flotte regnskaber, samtidig med, at de bevæger sig ind i en 
periode, hvor der skal holdes ekstra øje. Som eksempel herpå skal nævnes DSV, der leverede en vækst i EBIT på 
hele 48% i regnskabsåret. Meget stærkt, men samtidig er der ikke tvivl om, at fragtraterne er på vej ned – og det 
går stærkt. Resultatet for 4. kvartal 2022 var derfor ikke imponerende. Omsætningen faldt til DKK 51.231 mod 
DKK 61.302 i samme kvartal året før, og vi venter os en ganske hård opstart på 2023, hvilket også er årsagen til, 
at vi efterfølgende har reduceret vores position.

Novo leverede også flotte tal. Hele 16% voksede omsætningen, målt ved uforandrede valutakurser. 
Driftsoverskuddet voksede 15% til DKK 74,8 mia. målt i konstante valutaer. Uden tvivl er det meget omtalte 
fedmemiddel en meget væsentlig faktor, ligesom denne produktgruppe kommer til at få stor betydning de 
kommende år. Man må dog også hæfte sig ved, at den store vækst ligger i USA, hvor salget voksede hele 35%. 
Alt sammen flot, men vi er opmærksomme på, at udviklingen på den lange bane er ganske meget afhængig af, 
hvordan det går med kursen på USD. Den har været hastigt faldende. Det afhjælpes for en periode af de 
kursikringer, der er foretaget, men over tid vil en fortsat faldende USD kunne påvirke driftsoverskuddet på de 
amerikanske aktiviteter. Dette kombineret med, at kursen på selskabets aktier er ganske høj målt i forhold til alle 
relevante nøgletal, gør, at vi også her følger denne aktie ganske tæt. 

Det samlede billede er dog, at virksomhederne klarer sig godt, og at der er mere godt i vente. Vi ser det også 
som et sundhedstegn, at fx fragtrater normaliseres. Det vil være stærkt medvirkende til, at der kommer bedre 
styr på inflationen i de kommende måneder. Hermed kan vi formodentlig komme lidt væk fra den frygt, der har 
været knyttet til den høje inflation, med de negative afledte effekter, der kommer heraf.
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