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Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan
variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsme
toder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns
på www.gdsfund.com. Observera att Finserve Nordic inte utarbetar invester
ingsrekommendationer. Information i denna månadsrapport ska inte ses som
annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav.
PLACERINGSINRIKTNING
Delfondens investeringsmål är att investera delfondens tillgångar i interna
tionella värdepapper i enlighet med principen om riskdiversifiering för att
uppnå lämplig inkomst och högsta möjliga långsiktiga värdeökning. Fond
förvaltaren har för avsikt att investera i försvars- och säkerhetsbranschen.
Delfonden investerar minst 51 % i kapitalandelar med fokus på storbolag. Utan
att det påverkar tillämpningen av ovanstående bestämmelse kan delfonden
tillfälligt ha upp till 49 % av dess nettofondtillgångar i kontanter och likvida
tillgångar och investera i liknande tillgångar. Inga andelar i investeringsfonder
förvärvas för fondtillgångarna. Delfonden är således en berättigad målfond.

FÖRVALTARKOMMENTAR
Den omvärdering av riskpremierna vi
såg under februari
30 K eskalerade under
mars månad vilket ledde till en yt
terligare nedgång på världens aktie
marknader och en kraftig ökning i den
amerikanska dollarn. Centralbanksin
satser i kombination med stora rädd
ningspaket från alla håll hjälpte till att
lugna marknaderna vilket ledde till att
aktiemarknaderna återhämtade sig
rejält. Aktier har i stort sett sålts över
hela linjen, vilket också påverkade
Global Security fonden som backade
med 12.9 procent.
Givet läget har vi ökat frekvensen för
vår kommunikation med mer detalje
rad information, utöver månadsrap
porterna. Materialet finns tillgängligt
på hemsidan i nyhetsarkiven. Det finns
även en videokonferenspresentation
där vi berättar om vår syn om varför vi
tror investeringsläget kommer gynna
prisutvecklingen de bolag som finns
med som innehav i fonden. Senare i
veckan kommer vi publicera en mer
omfattande rapport om detta.
Fonden har blivit mer koncentrerat
och vi har minskat innehavet från 27
till 22 bolag. Vår exponering i ame
rikanska dollarn har ökat till över 90
procent då vi tror på en betydlig star
kare dollarkurs i år. Hittills i år har vi
sett att riskpremierna för tillväxtbolag
har ökat relativt värdet på så kallade
värdeaktier. Detta har gynnat de mer
teknikorienterade bolag i portföljen
och även nischad IT konsultbolag som
Mantech och Booz Allen som jobbar
nära statliga kunder med säkerhets
lösningar.
Under marknadsturbulens hittar man
ibland goda investeringsmöjligheter
och vi passade på att köpa in oss i
CrowdStrike till 32 dollar. CrowdStrike

är ett cybersäkerhetsbolag som varit
på radarn under lång period men som
inte köpt då vi ansåg priset var för högt
relativt andra bolag. Bolaget börs
noterade förra året till 34 dollar och
handlades upp till en kurs på 100 dol
lar på kort tid. Med en hög dubbelsiff
rig försäljningstillväxt som drivs bland
annat av världsledande produkter tror
vi bolaget når en årsförsäljning på 1md
dollar innan 2023. Företaget är nu ett
av de fem största innehaven i fonder
na och även om vi räknar med en ökad
volatilitetsnivå på marknaden tror vi att
detta är ett av de företag som kommer
att gynnas efter denna krisen. Fem da
gar efter köpet handlades bolaget till
över 57 dollar. Vi har även passat på att
öka på innehavet i Microsoft.
Många av de traditionella säkerhets
bolagen var kraftigt ned under mars
månad, i linje med övriga börsen. Vi
känner oss trygga med att äga dessa
bolag eftersom de jobbar direkt med
stater som kunder, vilket betyder att
de inte kommer påverkas kortsiktigt av
denna kris, till skillnad mot bolag inrik
tade mot privatpersoner och företag.
De flesta av fondens innehav har sig
nerade kontrakt som säkrat med mer
än två gånger den årliga försäljningen
vilket ger en fantastisk kortsiktig buf
fert. Världen har varit i stort sett oför
beredd på denna kris och som följd
tror vi att säkerhet kommer lyftas fram
som en av de viktigaste fokusområde
na framöver. Den kraftiga investerings
trenden som fanns innan krisen tror
vi kommer öka i takt. Att kunna köpa
bolag som Lockheed Martin nu till ett
PE tal på 13 kommer i efterhand an
ses som billigt. Att fonden har många
sådana exempel på företag gör att vi
känner oss övertygade om att vi har
goda förutsättningar att navigera ige
nom stormen.

Avkastning
(%)

GDS
Fond

Jämförelseindex

Mar 2020

-12,9

-9,4

3 mån

-17,6

-15,2

År 2020

-17,6

-15,2

Sedan start

-8,5

-0,5

3 år

N/A

N/A

Start 21e feb 2019

Månadsavkastning (%)
Jan

5,87

Jul

Feb

-10,7

Aug

Mar

-12,9

Sep

Apr

Okt

Maj

Nov

Jun

Dec

MÅNADENS UTVECKLING
0%
-3%
-6%
-9%
-12%
-15%
GDS Fund Jämförelse
-index
ÅRETS UTVECKLING
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
GDS Fund Jämförelse
-index

En fond från

MÅNADSKOMMENTAR MARS 2020
5 STÖRSTA INNEHAV

BRANSCHFÖRDELNING

Bolag

Andel av fond (%)

Leidos

8,6

L3Harris Technologies

8,1

Communications Equipment, 2.3%

Lockheed Martin

8,0

Industrial Conglomerates, 1.4%

Northrop Grumman

7,4

Software, 11%

CrowdStrike

6,6

IT Services, 24.4%

Summa fem största innehav

37,7

Likviditet

5,7

Totalt antal innehav

22

Electronic Equipment, Instruments & Components, 3.7%

Aerospace & Defence, 51.9%
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Andelskurs (kr)
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Öppen för handel

Nordnet, Nord Fondkommission,
United Securities, MaxFonder,
Fondmarknaden, MFEX, Strukturinvest

Minsta investering
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Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen, CSSF

