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Et av tiårets beste kvartaler
Det globale aksjemarkedet, ved MSCI AC World, kom kraftig tilbake og
første kvartal var et av de beste på 10 år. Både utviklede og
vekstmarkedene ga god avkastning. I USA førte sentralbankens
beslutning om å stanse ytterligere renteøkninger i overskuelig fremtid til
at renten på statsobligasjoner med 10 års løpetid falt fra 2,7 prosent til 2,4
prosent i kvartalet. Aksjemarkedet ser derimot ut til å ønske lavere renter
velkommen, i hvert fall inntil videre. SKAGEN Global steg betydelig i
absolutte termer, men havnet noe bak indeks i kvartalet etter å ha slått
indeks i 2018. 

Bidragsytere
Fondets tre beste bidragsytere målt i absoluttavkastning var DSV,
Accenture og Microsoft i første kvartal.

Den danske befrakteren DSV fortsetter å levere sterke resultater, i tråd
med vår investeringstese. Etter flere måneder med spekulasjoner og
mislykkede budprosesser kunngjorde DSV at de er blitt enige med den
sveitsiske konkurrenten Panalpina. Vi er i utgangspunktet skeptiske til
store fusjoner og oppkjøp, men i dette tilfellet har vi tillit til ledelsesteamet
i DSV basert på teamets imponerende track record. Det amerikanske IT-
konsulentselskapet Accenture rapporterte solid inntjening i kvartalet og
selskapet fortsetter å kapitalisere på digitaliseringsbølgen som skyller
over verden. Microsoft har vært i Global-porteføljen nær ni år og er fortsatt
ledende i det voksende sky-segmentet. 

Fondets tre dårligste bidragsytere var Nissan Chemical, Hiscox og
Medtronic. 

Japanske Nissan Chemical tok en pause etter gode resultater i 2018, og
ble slått av markedet. Noen bekymringer for makroøkonomiske forhold
har tynget aksjen men kvartalsrapporten inneholder ingen negative
overraskelser. Forsikringsselskapet Hiscox’ resultater i 2018 var i tråd
med forventningene, etter et år med orkaner, skogbranner og tyfoner. Det
er forståelig at det kan være frykt i markedet etter to katastrofetunge år,
men denne volatiliteten er en del av det å investere i forsikring. Over tid
mener vi at Hiscox’ forsvarlige forretningsdrift vil vise seg lønnsom.
Selskapet er fortsatt en av de fem største postene i porteføljen. Den
amerikanske produsenten av medisinsk utstyr Medtronic flagget noe

lavere vekst i 2020 på grunn av skatteregler og og andre utfordringer.
Kommunikasjon og gjennomføring  fra Medtronic har vært ujevn de siste
årene, men det er en oppside dersom de klarer å forbedre disse
områdene. 

Porteføljeaktivitet kjøp
Vi kjøpte oss inn i fire nye selskaper i kvartalet, Abbott Laboratories,
Edwards Lifesciences, Nike og McDonald’s. 

Nykommeren Abbott Laboratories er et USA-basert helseselskap med
betydelig eksponering mot vekstmarkedene. Vår egen analyse viser en
urealisert mulighet for organisk vekst med noe bedre marginer og 
fornuftig kapitalallokering. Tilsvarende gikk vi inn i Edwards Lifesciences
som er et ledende medisinsk teknologiselskap som fokuserer på
hjertesykdommer. Det tydelige fokuset kombinert med fremgangsrike
resultater innen pionerteknologi er undervurdert av markedet. Merk at
begge nye selskaper reflekterer SKAGEN Globals langsiktige holdning til
partnerskap  hvor vi ønsker å investere  i undervurderte selskaper som
blir ledet med tanke på langsiktig suksess, ikke bare frem til neste
kvartalsrapport. Lederne i begge selskapene har innehatt stillingene i over
15 år.

I Nikes tilfelle er vår analyse at aksjen er undervurdert fordi aksjekursen
ikke fullt ut reflekterer kombinasjonen av en utrolig sterk merkevare og
globale endringer mot helse og velvære. 

Fra et investorperspektiv er McDonald’s attraktiv fordi det drives etter en
franchise-modell, altså at det bruker andre folks penger til å vokse.
Resultatet er en lite kapitaltung virksomhet for morselskapet
(McDonald’s) som gir høy kapitalavkastning. Vi mener denne
avkastningen kan vokse videre. De siste årene har McDonald’s økt
franchisevirksomheten til om lag 93 prosent og økt investeringer for å
oppgradere og digitalisere restaurantene. Disse initiativene, kombinert
med selskapets størrelse og globale tilstedeværelse, kan bli mer verdifull
de kommende årene enn markedet har priset inn. I tillegg er de langsiktige
vekstmulighetene i vekstmarkedene betydelige. Selskapet utgjør også en
mindre syklisk komponent i porteføljen. 
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Porteføljeaktivitet salg 
Vi solgte seks poster i løpet av første kvartal. Tre av dem nådde sine
kursmål - Dollar General, Sony og Waters. I tillegg gjorde Chubb det bra i
fjerde kvartal. Med begrenset oppside og dårligere utsikter forlot
konglomeratet 3M fondet. Vi gikk ut av CMS Energy for å overholde våre
reviderte ESG-retningslinjer. 

Utsikter
Vi holder fortsatt fokus på aktiv selskapsplukking og SKAGEN Global vil
også i fremtiden bruke vårt  brede mandat til å finne undervurderte
selskaper med robust økonomi, som har sterke konkurranseposisjoner og
med ledelse som  benytter selskapets kapital på en forsvarlig måte.
Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt. 
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Historisk avkastning

Periode SKAGEN Global A Referanseindeks
Siste måned 1,6% 2,4%

Hittil i kvartal 12,6% 14,1%

Hittil i år 12,6% 14,1%

Siste år 14,0% 14,2%

Siste 3 år 9,4% 11,2%

Siste 5 år 7,3% 10,9%

Siste 10 år 13,1% 13,6%

Siden start 13,4% 4,8%

SKAGEN Global investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert
portefølje av undervurderte selskaper over hele verden,
inkludert vekstmarkeder. 

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning
over tid. 

Fondet passer for investorer som har minst fem års
investeringshorisont.

Fondsfakta

Type Aksjefond

Domisil Norge

Start dato 07.08.1997

Morningstarkategori Globale, Store selskaper, Blanding

ISIN NO0008004009

NAV 1389,24 DKK

Årlig forvaltningshonorar 1.00%

Totalkostnad (2018) 1.07%

Referanseindeks MSCI ACWI NR USD

Forvaltningskapital (mill.) 19523,29 DKK

Antall poster 36

Porteføljeforvalter Knut Gezelius

Avkastning siste 10 år
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Før 1. januar 2010 var referanseindeksen MSCI World Index.

Bidragsytere i kvartalet

Største positive bidragsytere

Navn Vekt (%) Bidrag (%)
DSV A/S 3,44 0,78

Accenture PLC 2,98 0,70

Microsoft Corp 4,57 0,67

Mastercard Inc 2,77 0,63

Marsh & McLennan Cos Inc 3,79 0,63

Største negative bidragsytere

Navn Vekt (%) Bidrag (%)
Nissan Chemical Corp 1,27 -0,17

Hiscox Ltd 4,73 -0,14

Medtronic PLC 2,45 -0,02

CMS Energy Corp 0,03 -0,01

Sony Corp 0,57 -0,01

I NOK for alle andelsklasser
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10 største investeringer

Navn Sektor Land %

Intercontinental Exchange Inc Financials United States 5,3

Unilever CVA Consumer Staples Netherlands 5,0

Microsoft Information Technology United States 4,8

Beazley PLC Financials United Kingdom 4,7

Hiscox Financials United Kingdom 4,7

Marsh & McLennan Financials United States 4,0

DSV Industrials Denmark 3,5

UPM-Kymmene OYJ Materials Finland 3,3

Accenture PLC Information Technology United States 3,3

Relx Plc Industrials United Kingdom 3,3

Samlet vekting 41,8

Landeksponering (topp 5)
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Bransjefordeling (topp 5)
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Kontakt

+45 7010 4001 kundeservice@skagenfondene.dk SKAGEN AS, Bredgade 25A 1260
København K

Viktig informasjon
All informasjon er basert på mest oppdaterte tall tilgjengelig. Med mindre noe annet er opplyst, vil avkastningsdata være relatert til andelsklasse A og
vises etter fradrag for honorarer. Forvaltningskapital per utgangen av forrige måned. All informasjon er fremstilt av SKAGEN AS (SKAGEN) med mindre
noe annet er opplyst. Alle SKAGENs aksje- og obligasjonsfond har dansk risikomerking gul. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Du kan laste ned mer informasjon fra våre nettsider eller vår lokale representant, herunder tegnings-
og innløsningsblanketter, fondsprospekter, nøkkelinformasjon (KIID), forretningsvilkår, årsrapporter og månedlige rapporter. Vurderinger er basert på
porteføljeforvalternes syn på et gitt tidspunkt og kan bli endret på ethvert tidspunkt uten nærmere varsel. Rapporten må ikke oppfattes som en anbefaling
om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. SKAGEN fraskriver seg ethvert ansvar for direkte- og indirekte tap samt utgifter pådratt i forbindelse
med bruk av eller forståelsen av innholdet i rapporten. Ansatte i SKAGEN vil kunne eie finansielle instrumenter utstedt av selskaper som er omtalt i
rapporten eller som fondene har i sine porteføljer.

Kunsten å bruke sunn fornuft


