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Avkastning 
(%)

GDS 
Fond

Jämförelse-
index

Nov 2020 8.9 8,8

3 mån 0,8 4,9

År 2020 -13,9 3,2 

Sedan start -4,0 19,0

3 år N/A N/A

Månadsavkastning (%)

Jan 5,9 Jul -3,4

Feb -10,7 Aug 2,3

Mar -12,9 Sep -0,7

Apr 12,6 Okt -6,9

Maj -1,4 Nov 8,9

Jun -5,6 Dec

ÅRETS UTVECKLING

MÅNADENS UTVECKLING
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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 förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad 

och informationsbroschyr finns på www.gdsfund.com. Observera att Finserve Nordic inte 

utarbetar investeringsrekommendationer. 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 värde

papper i enlighet med principen om riskdiversifiering för att uppnå lämplig inkomst och 

högsta möjliga långsiktiga värdeökning. Fondförvaltaren 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 till fälligt 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.

Resultatet av det amerikanska valet och ny-
heterna om ett covid-19 vaccin var det som 
påverkade marknaden under november. Det 
blev ett jämnare val än förväntat men nu står 
det klart att Biden leder USA de kommande 
fyra åren, dock ser det ut som utan majoritet 
i senaten. Det var en väldig stark månad för 
Global Security Fund som var upp 8,9 pro-
cent respektive 9,0 procent för andelsklassar-
na R och S.

Det man kommer minnas av året 2020 från 
ett investeringsperspektiv är gapet mellan 
så kallade värdeaktier och tillväxtaktier, vilket 
idag ligger nära historiskt rekord. Det är som 
att en brist på ekonomisk tillväxt leder till en 
multiplikationseffekt, eller premie, av aktie-
kursen på bolag som visar upp en potenti-
ell tillväxt. Under november månad agerade 
marknaden på nyheterna om ett covid-19 
vaccin med att minska gapet mellan tillväxt- 
och värdeaktier. Ett vaccin, och ekonomisk 
återhämtning, i kombination med det enor-
ma stödet vi har fått från centralbankerna 
under året skulle kunna leda till högre långa 
räntor och det är denna kombination som 
skulle kunna påverka bolagens omvärdering-
ar. Även om detta argument har pågått ett 
bra tag är det fortfarande ett tidigt skede 
och av de bolag som återhämtade sig mest 
under november månad så var det de bolag 
vars aktier varit under störst press under året.
Vi skrev om Boeing i oktober att givet stor-
leken på bolagets försvarsproduktion och in-
täkter relativt värderingarna så borde bolaget 
anses som billigt. Fonden ökade sitt innehav 
i bolaget och gynnades av att aktiekursen 
steg över 40 procent. Uppgången påverkade 
fondens avkastning med 1,4 procent. Som en 
bekräftelse på att den positiva kursutveck-
lingen för tillväxtsegmentet är långt från över 
så var Crowdstrike en av fondens bäst pre-
sterande aktier. Cybersäkerhetsbolaget som 
har nämnts i nästan varenda månadsbrev på 
grund av den enorma kursutvecklingen var 
upp även i november med 19,3 procent. Bo-
laget var även det innehav som bidrog som 

mest till den positiva utvecklingen och påver-
kade avkastningen med 1,6 procent.

Medan de flesta bolag redan har rapporterat 
för tredje kvartalet, så var det amerikanska 
säkerhetsbolaget Leidos ett av de bolag som 
rapporterade under november månad. Bo-
lagets aktiekurs har haft en svag utveckling 
under året då covid-19 haft en något negativ 
påverkan på bolaget, men bolaget rapporte-
rade betydligt bättre försäljningsintäkter och 
resultat. Med en orderstock på cirka 3x årliga 
försäljningsintäkter är företaget väl positio-
nerat inför nästa år. Försvarsteknikbolaget 
Harris Technologies var upp över 15 procent 
för månaden vilket påverkade fonden posi-
tivt med 1,3 procent medan IT-bolaget inom 
säkerhet, Mantech International, var upp 
över 14,4 procent efter att de rapporterat 
starkare försäljningsintäkter än förväntat och 
starkare justerat resultat per aktie. 

Palo Alto Networks, ett av portföljens senas-
te tillskott, var ett av de få bolag som rappor-
terade för månaden och slog förväntade in-
täkter och justerat resultat per aktie. Bolaget 
har aggressiva tillväxtutsikter och höga för-
väntningar men som en av de stora aktörerna 
i en stark sektor finns det goda argument för 
tillväxtstöd.

NortonLifeLock var ett annat företag som 
rapporterade under november månad och 
trots att bolaget slog försäljningsförväntning-
arna så var kursen ned 14 procent. Svagare 
tillväxtförväntningar under kommande år 
har haft en negativ påverkan på aktiekursen. 
Bolaget var fondens sämst presterande inne-
hav. De traditionella försvars- och rymdbola-
gen Northrop Grumman och Lockheed Mar-
tin var båda upp för månaden, men svagare 
än förväntat givet den starka marknaden. Det 
är bolagens låga tillväxtförväntningar inför 
nästa år som nu dämpar prisutvecklingen. 
Historiskt har dessa bolag varit konservativa 
och vi tror detsamma gäller även nu och att 
båda bolag kommer slå förväntningarna.

FÖRVALTARKOMMENTAR

MÅNADSKOMMENTAR NOVEMBER 2020



En fond från

MÅNADSKOMMENTAR NOVEMBER 2020
5 STÖRSTA INNEHAV BRANSCHFÖRDELNING

STÖRRE FÖRÄNDRINGAR UNDER MÅNADEN RISK/AVKASTNINGSPROFIL

NYCKELTAL

FONDFAKTA

Bolag Andel av fond (%)

Lockheed Martin 7,9

Northrop Grumman 6,9

Crowdstrike 6,8

L3Harris Technologies 6,6

Leidos 6,6

Summa fem största innehav 34,9

Likviditet 1,0

Totalt antal innehav 22

1 2 3 4 5 6 7
Köp Försäljningar

Nyckeltal GDS Index

Sharpe-kvot -0.1 0,6

Årlig risk (%) 25,1% 22,9%

Informationskvot -0.3 0,6

Beta 1,0

Förvaltare Tor Sinclair

Fondens startdatum 2019-02-21

Jämförelseindex MSCI World TR

Andelskurs (kr) 96.1

Fast avgift (årligen) 1.75%

ISIN LU1822851538

Öppen för handel

Nordnet, Nord Fondkommission, 
United Securities, MaxFonder,  

Fondmarknaden, MFEX, Struktur-
invest

Minsta investering 100 kr

Tillsynsmyndighet Finansinspektionen, CSSF

Lägre risk Högre risk

GEOGRAFISK SPRIDNING

Land Andel av fond (%)

USA 91,8

Sverige 3,6

Övrigt Europa 0

Norge 4,6

Electronic Equipment, Instruments & Components, 4.0%

Industrial Conglomerates, 1.8%

Software, 25.2%

IT Services, 21.7%

Aerospace & Defence, 46.2%


