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M A R K E D S F Ø R I N G S M AT E R I A L E

Vores vurdering af sektoren Stabilt Forbrug:
• Sektoren har historisk leveret en stabil indtjening år efter år - også

i de økonomiske lavkonjunkturer hvor mange bliver arbejdsløse.
Stabiliteten i indtjeningen over den økonomiske cyklus er en meget vigtig egenskab i forhold til vores forsigtige investeringstilgang.
• Vi forventer, at indtjeningsstabiliteten vil fortsætte i mange år
endnu, blandt andet påvirket af de såkaldte megatrends. Her kan
nævnes den demografiske udvikling, hvor vi stadig bliver flere og
flere mennesker på kloden, hvilket forventes at give en underliggende medvind til virksomhederne indenfor sektoren.
• Effekten fra de såkaldte megatrends forventes at få størst positiv effekt på de virksomheder, som har en betydningsfuld andel
af salget i Emerging Markets. Det er nemlig på disse markeder,
at flere af megatrendsene forventes at ramme med den største
kraft - herunder befolkningstilvæksten, stigningen i middelklassen, urbaniseringen samt tendensen til at der kommer flere kvinder på arbejdsmarkedet.
• Sektoren bliver af nogen betegnet som kedelig, men har over en
20-årig periode alligevel leveret både et højere absolut afkast og
et højere risikojusteret afkast end det globale aktiemarked.
• Det risikojusterede afkast er tilmed blandt de absolut største, når
vi sammenligner på tværs af sektorerne – og er faktisk kun overgået af vores andenstørste sektoreksponering, medicinalsektoren.
• Efter afkastmæssigt at have haltet efter i de sidste par år, forventer vi, at sektoren på nuværende tidspunkt står over for nogle rigtig gode år.
• Den stabilt stigende fundamentale udvikling i selskaberne samtidig med en stort set flad kursudvikling, har som helhed gjort
sektoren meget billigt prisfastsat. Som et eksempel ligger P/E
ratioen nu på niveau med, hvad den gjorde i perioden lige efter
finanskrisen.
• Også når vi sammenligner relativt med markedet, ser vi i øjeblikket et meget stort potentiale i Stabilt Forbrug sektoren. Faktisk
er det nuværende potentiale på et niveau ikke set siden lige før
IT-boblen bristede i starten af det nye årtusinde.
• Vi har benyttet os af muligheden og har købt yderligere op i sektoren. Vores eksponering mod sektoren udgør derfor aktuelt over
45% af vores aktieportefølje, svarende til 14 nøje udvalgte selskaber.
• Vi tror på alle vores investeringer, men har valgt at give en kort
beskrivelse af tre af vores selskaber i sektoren: Carlsberg, som i
øjeblikket er vores største investering, Danone som er en af vores
helt nye selskaber, samt Kraft Heinz, som med stor sandsynlighed
står over for en større akkvisition.
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Om denne publikation:
Når vi vælger selskaber til porteføljen
skal de altid både bestå en kvantitativ
analyse og en kvalitativ analyse - og
selskabet skal samtidig passe ind i den
samlede portefølje. Den kvantitative
analyse tager afsæt i fakta fra selskabets
seneste regnskab og sikrer blandt andet,
at vi altid kun investerer i selskaber med
stabil indtjening og lav gæld og hvor aktiekursen samtidig er væsentligt lavere
end vores beregnede fair værdi. Denne
publikation handler om den anden del
af vores investeringsproces, nemlig den
efterfølgende grundige fundamentale
analyse af selskabet eller sektoren.
Formålet med at offentliggøre analysen
er, at give vores kunder og andre interesserede mulighed for at forstå, hvorfor
vi synes selskabet eller sektoren er en
god langsigtet investering – primært vurderet ud fra de kvalitative forhold.
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I denne udgave af Indblik i Porteføljen stiller vi skarpt
på porteføljernes absolut største sektor –sektoren
Stabilt Forbrug. Et af vores vigtigste investeringsprincipper er, at vi først og fremmest beskytter den
investerede kapital, således at permanente tab undgås. Derfor har vi på et hvert tidspunkt altid mindst
halvdelen af midlerne placeret i sektorer, som er
relativt uafhængige af den økonomiske aktivitet i
samfundet, herunder Stabilt Forbrug sektoren som
består af virksomheder indenfor fødevarer, drikkevarer, husholdningsartikler, personlige pleje mv. At
have en forsigtig og konservativ investeringsstrategi
med en stor andel placeret i defensive sektorer har
udover den beskyttende effekt, også givet et højt
langsigtet afkast – og faktisk har vores aktiefond,
Stonehenge Globale Valueaktier, til trods for de seneste par års modvind, stadig givet et gennemsnitligt afkast på knap 10% om året (efter alle omkostninger). I artiklen dykker vi således ned I, hvorfor
sektoren, til trods for et par svage afkastmæssige år,
stadig vil udgøre grundsøjlen i vores investeringer.
Udover at se på sektorens overordnede egenskaber
og nuværende prisfastsættelse, afslutter vi artiklen
med en kort beskrivelse af tre af foreningens selskaber indenfor sektoren Stabilt Forbrug.

tegnet ved at være meget indtjeningsstabil over den
økonomiske cyklus. Det vil sige, at under en recession hvor mange typisk bliver arbejdsløse rammer
det sjældent indtjeningen for denne type selskaber
nævneværdigt. Det er ikke det nødvendige forbrug
såsom mad, toiletpapir, tandpasta, drikkevarer og
vaskepulver som der bliver skåret ned på, men mere
sandsynligt de dyre rejser, designertaskerne og luksusbilerne. Dette ses illustreret i hhv. figur 1 og figur
2 herunder. I figur 1 ser vi hvordan sektoren Stabilt
Forbrug fastholder omsætningen og indtjeningen
under recessionen i årene efter IT-boblen i starten af
00’erne og under recessionen omkring finanskrisen i
år 2008-2009. Dette står i skærende kontrast til f.eks.
sektoren Cyklisk Forbrug, som under begge lavkonjunkturer oplevede at miste en meget stor del af deres indtjening (se figur 2). Denne forskel mellem de
to typer af sektorer viser netop årsagen til, hvorfor vi
på et hvert tidspunkt altid vil have mindst halvdelen
af midlerne placeret i de forsigtige sektorer med stabil indtjening.
Historisk har Stabilt Forbrug sektoren således været
yderst indtjeningsstabil over den økonomiske cyk–
lus, hvilket er en egenskab, vi forventer vil fortsætte i mange år endnu. Her forventer vi, at en række
meget store trends, de såkaldte megatrends, kan
give medvind til virksomhederne inden for Stabilt
Forbrug. Som et eksempel kan bl.a. nævnes den de-

Indtjeningsstabilitet
Ligesom med andre defensive sektorer, såsom medicinalsektoren, er sektoren Stabilt Forbrug kende-

Figur 1

Udvikling i omsætning og indtjening for
Stabilt Forbrug på globalt plan

Figur 2

Udviklingen i omsætning og indtjening for
Cyklisk Forbrug på globale plan

Kilde: Bloomberg

Kilde: Bloomberg

De såkaldte megatrends kan give medvind til
virksomhederne inden for Stabilt Forbrug
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mografiske udvikling, hvor vi bliver stadig flere og
flere mennesker på kloden, hvilket helt lavpraktisk
betyder, at efterspørgslen efter de mest basale fornødenheder såsom mad, drikkevarer, toiletpapir,
sæbe, vaskepulver, rengøringsmidler og meget andet alt andet lige vil stige. Særligt virksomhederne
med meget stærke og velkendte brands med en
betydningsfuld eksponering mod Emerging Markets
forventes at nyde godt af disse megatrends. Det er
nemlig i Emerging Markets flere af disse megatrends
forventes at ramme med størst kraft, herunder befolkningstilvæksten, stigningen i middelklassen, urbaniseringen samt at der kommer flere kvinder på
arbejdsmarkedet.

egenskaber under periodens økonomiske lavkonjunkturer (se figur 4). Den bristede IT-boble tilbage i
starten af 00’erne blev fulgt af økonomisk recession i
de efterfølgende år, men her klarede Stabilt Forbrug
sektoren sig kursmæssigt markant bedre end det generelle aktiemarked. Som vi så i figur 1, formåede
Stabilt Forbrug sektoren at fastholde indtjeningen
under recessionen, hvilket altså blev belønnet af
aktiemarkedet. Til trods for, at sektoren som helhed
også formåede at fastholde indtjeningen under recessionen i kølvandet på finanskrisen i 2008-2009,
var usikkerheden på daværende tidspunkt så stor, at
selv kvalitetsselskaber med stabil indtjening inden
for Stabilt Forbrug blev solgt ud af porteføljerne.
Den beskyttende egenskab bestod således her i, at
faldet i aktiekursen var lavere end markedet.

Højt risikojusteret afkast
Som vi har illustreret i figur 3 herunder, har aktiemarkedet over de seneste 20 år belønnet sektorens
indtjeningsstabilitet med et højere absolut afkast
end markedet, hvilket tilmed er opnået ved en lavere risiko (standardafvigelse). Udover at give et højere risikojusteret afkast end markedet, er sektorens
risikojusterede afkast også blandt de absolut største,
når vi sammenligner på tværs af sektorerne – og det
risikojusterede afkast er faktisk kun overgået af vores andenstørste sektoreksponering, medicinalsektoren (Se figur 3).
Stabilt Forbrug sektorens høje risikojusterede afkast
er primært opnået gennem sektorens beskyttende

Figur 3

Den sidste røde markering i figur 4 er medtaget for
at vise, at Stabilt Forbrug sektoren kursmæssigt kan
halte efter, når det går godt i økonomien. I efteråret
2016 begyndte de økonomiske nøgletal på globalt
plan at vise positive takter, og siden da er de cykliske sektorer blevet belønnet kraftigt, mens Stabilt
Forbrug sektoren mere eller mindre er uforandret.
I de gode tider med faldene arbejdsløshed ser man
typisk en stigning i den disponible indkomst, og derigennem har forbrugerne mere råderum i økonomien til f.eks. at købe luksusvarer, nye biler og dyre
ferier. Dette gør, at indtjeningen i de gode perioder

Annualiseret årligt afkast og standardafvigelse (gennemsnit fra år 1997-2017)

Figur 4

Kursudviklingen eksklusiv udbytter for
Sektoren Stabilt Forbrug og markedet

Kilde: Bloomberg samt egne beregninger

Kilde: Bloomberg

Virksomheder med stærke og velkendte brands med
en betydningsfuld eksponering mod Emerging
Markets forventes at nyde godt af disse megatrends
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normalt får størst positiv effekt på de selskaber, som
netop producerer denne type produkter og tjenesteydelser - og som derigennem typisk også belønnes
med et større afkast sammenlignet med afkastet for
selskaberne i de mere stabile sektorer. Som konsekvens af, at vi altid vil have minimum halvdelen af
porteføljerne placeret i de forsigtige sektorer, kan
vores afkast derfor halte efter i disse perioder.
Over de sidste to år er den kursmæssige forskel mellem de defensive- og cykliske sektorer dog i vores
optik blevet uholdbar stor, og vi vurderer, at Stabilt
Forbrug sektoren i øjeblikket står overfor nogle rigtig gode afkastmæssige år – som i takt med vores
store eksponering mod sektoren forventes at smitte
positivt af på afkastet i vores porteføljer.

Indtjeningsvæksten har dog også været størst inden
for denne type virksomheder, hvor blandt andet ITsektorens indtjening pr. aktie i 2017 steg 21,5% (i
USD) mens Cyklisk Forbrug sektorens indtjening steg
20,4%. Når det så er sagt, så oplevede de defensive
sektorer også vækst i indtjeningen i 2017, og faktisk
steg indtjeningen for Stabilt Forbrug sektoren som
helhed 9,5% i 2017 (se figur 6). Når vi sammenligner
de aktuelle aktiekursstigninger med analytikernes
indtjeningsforventninger til indeværende år (2018),
er der efter vores vurdering ikke meget plads til
fejltagelser for især IT-sektoren, da aktiekurserne
allerede er steget kraftigt, mens forventningerne
samtidig er skruet voldsomt op (se figur 6). I kontrast
til dette, ser vi på nuværende tidspunkt derimod
et betydeligt potentiale i sektoren Stabilt Forbrug,
hvis aktiekursudvikling stort set er flad, mens indtjeningsforventningerne ligger til en vækst på hele
16,5% i 2018. Hvis analytikerne får ret med deres
forudsigelser, vil det på et tidspunkt blive belønnet
af aktiemarkedet.

Uholdbar tvedeling på aktiemarkedet
Når vi opdeler aktiemarkedet i to overordnede sektortyper, de cykliske sektorer (IT, Cyklisk Forbrug,
Materialer, Industri, Finans) og de defensive sektorer (Stabilt Forbrug, Medicinal, Forsyning, Energi,
Telekommunikation), er afkastene siden sommeren
2016 i høj grad drevet af de cykliske sektorer. Som et
eksempel har IT-sektoren som helhed over de sidste
to år givet et afkast på hele 75% (i USD), mens Stabilt
Forbrug sektoren blot har givet et afkast på sølle 4%
(se figur 5). Virksomhederne i Stabilt Forbrug sektoren har i stor stil tabt popularitetskonkurrencen
mod de mere spændende og nyskabende virksomheder inden for bl.a. onlinehandel, streaming, cloud
og online markedsføring.

Figur 5

Stort langsigtet potentiale i Stabilt Forbrug sektoren
Den støt stigende fundamentale udvikling i virksomhederne i sektoren Stabilt Forbrug samtidig med en
tæt på uændret aktiekurs, har gjort sektoren meget
billig målt på flere nøgletal. I figur 7 har vi illustreret
dette ved nøgletallet P/E, som nu ligger på sit laveste niveau siden perioden lige efter finanskrisen. Ser
vi i stedet på den relative prisfastsættelse mellem

Uholdbar tvedeling af aktiemarkedet

Figur 6

Udviklingen i indtjeningen for sektorerne
Stabilt Forbrug, IT og Cyklisk Forbrug

Kilde: Bloomberg

Kilde: Bloomberg

Over de sidste to år er den kursmæssige forskel mellem
de defensive- og cykliske sektorer blevet uholdbar stor
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Stabilt Forbrug sektoren og markedet, har vi på nuværende tidspunkt ikke set et større potentiale i Stabilt Forbrug siden perioden lige før IT-boblen bristede tilbage i starten af år 2000 (se figur 8).
Den billige prisfastsættelse samtidig med den store
kursmæssige forskel mellem cykliske og defensive
sektorer, giver derfor en yderst attraktiv købsmulighed til den langsigtede investor. Vi har selv benyttet
os af muligheden, og har øget vores eksponering
mod Stabilt Forbrug sektoren yderligere – hvormed
vi i skrivende stund har tæt på 45% af aktieporteføljen placeret i selskaber inden for Stabilt Forbrug.
Som vi også har set på tidligere i artiklen, har Stabilt Forbrug sektoren historisk været et solidt fundament i porteføljerne i de økonomiske lavkonjunkturer, og i tilfælde af at en recession pludselig skulle
opstå, er vi derfor godt positioneret. Vi forventer dog
på nuværende tidspunkt ikke en økonomisk recession indenfor de næste 1,5-2 år, men flere risikofaktorer lurer på kort sigt – herunder en potentiel
global handelskrig, frygten for en euroafstemning i
Italien, kreditkrise i Kina samt et kollaps i de famøse
FANG-aktier. Derudover er der risiko for, at centralbankerne hæver renten for meget på for kort tid,
hvilket kan forårsage en recession. Når vi summere
det hele sammen, giver det derfor - i vores optik
- rigtig god mening at have en meget stor eksponering mod billige kvalitetsselskaber fra sektoren

Figur 7

Stabilt Forbrug (såvel som mod billige kvalitetsselskaber fra andre defensive sektorer såsom medicinalsektoren).
Vores selskaber
Porteføljerne består i øjeblikket af 37 nøje udvalgte
selskaber, hvoraf 14 selskaber er fra sektoren Stabilt
Forbrug. Fælles for alle selskaberne er, at deres indtjening både er positiv og stabil år for år, at de har en
lav gæld i forhold til deres driftsindtjening, at de lever op til vores etiske krav samt er billige i forhold til
vores beregnede fair værdi. Derudover er et fællestræk for vores selskaber inden for Stabilt Forbrug, at
de stort set alle sammen har mange stærke og velkendte brands i deres produktporteføljer. Vi forventer nemlig, at stærke brands giver virksomhederne
vedvarende konkurrencemæssige fordele, som gør
indtjeningen mere robust over tid og som derigennem kan give os et yderst attraktivt langsigtet risikojusteret afkast – hvilket de har gjort historisk. Vi tror
selvfølgelig på alle vores 37 aktieinvesteringer, men
har herunder fremhævet tre selskaber fra Stabilt
Forbrug sektoren. Vi har valgt at fremhæve Carlsberg
som i øjeblikket er vores største position, Danone
som er en af vores helt nye selskaber, samt Kraft
Heinz som med rationaliseringer er kommet et langt
stykke, men som for at få mere gang i toplinjen med
stor sandsynlighed står over for en større akkvisition.

Udviklingen i P/E-ration for sektoren
Stabilt Forbrug)

Figur 8

Kilde: Bloomberg

Relativ prisfastsættelse vha. P/E mellem
Stabilt Forbrug og Markedet

Kilde: Bloomberg samt egne beregninger

Vi har ikke set et større potentiale i Stabilt Forbrug
siden perioden lige før IT-boblen bristede
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Carlsberg er verdens fjerde største bryggeri, og
sælger i kraft af størrelsen deres internationale- og
lokale øl i mere end 150 lande verden over. Selskabets internationale nøglebrands er Tuborg, Carlsberg, 1664 Blanc og Grimbergen, hvor Tuborg i takt
med den asiatiske ekspansion er blevet deres største brand. Derudover har Carlsberg mange lokale
power brands, cideren Sommersby, en interessant
portefølje af alkoholfrie øl samt en distributions- og
salgsaftale med Coca Cola om at sælge deres mange
brands i Danmark. De mange stærke brands gør, at
Carlsberg på de fleste af deres markeder i Vesteuropa, Asien og Østeuropa enten er markedsleder eller
kommer ind som den næststørste markedsdeltager.
Det er vigtigt at have en stor markedsandel på de
enkelte markeder, fordi der inden for bryggeribranchen er en tydelig positiv korrelation mellem markedsandele og lønsomhed.

Vi har ejet aktier i Carlsberg siden 2011 og vores
investering udgør i skrivende stund 5% af aktieporteføljen, hvilket er den maksimale vægt en enkelt
position må udgøre i vores porteføljer. Carlsberg
har ikke altid været blandt vores største investeringer, men er først blevet det i løbet af 2017. Den hollandske direktør, Cees t’ Hart, som blev ansat tilbage
i sommeren 2015, har gennem de sidste par år fået
sat et positivt aftryk og genskabt tilliden til at ledelsen i Carlsberg som minimum leverer på det de siger.
Fra starten af har der været et stort fokus på at skabe
mere værdi til aktionærerne, hvilket man må sige, at
ledelsen indtil videre er lykkedes med. De har formået at finde besparelser fra deres omkostnings- og
effektiviseringsprogram, Funding the Journey, for
mere end 2,3 mia. danske kroner, hvoraf omkring
halvdelen er blevet geninvesteret i forretningen
med det formål at skabe langsigtet værdi, mens det
resterende er gået til at forbedre indtjeningen her
og nu. Deres fokus på at generere høje og stabile
pengestrømme er også lykkedes, hvilket har gjort
det muligt at reducere gælden kraftigt, således gælden nu kun udgør 1,29x af driftsindtjeningen (H1
2018), ned fra 2,58x i 2015 og et pænt stykke under
ledelsens grænse på 2x. Udover at geninvestere i
forretningen og reducere den finansielle gearing,
har ledelsen på samme tid også hævet udbyttet med
hhv. 11% i 2016 og med hele 60% i regnskabsåret
2017. Stigningen i 2017 svarer til en payout-ratio på
hele 50% af indtjeningen, hvilket også har været ledelsens målsætning. Eftersom ledelsen allerede har
nået målsætningen, er de gået i dialog med deres
største aktionærer om, hvad næste skridt skal være.

Med en omsætningsandel på 59% er Vesteuropa
stadig i regnskabsåret 2017 Carlsbergs største geografiske område, mens Asien med en omsætningsandel på knap 24% i 2017 i de seneste år har overhalet Østeuropas andel af forretningen. Østeuropas
omsætningsandel var på knap 18% i 2017. Asien
har i efterhånden flere år været den gode historie i
Carlsberg, hvor det geografiske område som helhed
har leveret markant højere organiske vækstrater
relativt til de andre to geografiske områder. Asien
står også højt på ledelsens prioritetsliste, og det er
derfor også her Carlsberg foretager de fleste af deres
investeringer. Ikke uden grund, for Asien udgør jo
hele 60% af den globale befolkning, det er her den
største befolkningstilvækst forventes at komme og
bare i Kina er der mere end 50 byer med mere end
2 mio. indbyggere. Samtidig er det i Asien den største stigning i middelklassen forventes at komme,
hvilket vi forventer vil give en større efterspørgsel
efter dyrere internationale premium-brands, hvor
der typisk er en højere indtjening i forhold til deres
lokale brands. Særligt Tuborg og 1664 Blanc sælger i
øjeblikket godt på markederne i Asien.
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indre linjer og gjort virksomheden langt mere aktionærvenlig. Det bliver nu spændende at følge om
ledelsen også kan levere på den anden del i strategien, vækstprioriteterne i Sail ’22, som gerne skal
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I

T: +45 7220 7270

I

INFO@STONEHENGE.DK

6

Indblik i Porteføljen
Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Til trods for, at Carlsberg i indeværende år har haft
et forrygende salg krydret med et kanonvejr i de
nordiske lande og VM i Rusland, mener vi stadig, at
der er mere at komme efter i Carlsberg. Det vidner
vores fair værdi på 1.650 danske kroner om, hvilket
i skrivende stund svarer til et langsigtet potentiale

Figur 9

på hele 111%. Da ledelsen løbende nedskriver den
russiske forretning, har vi endda i vores fair værdi
været meget konservative. Vi har nemlig korrigeret
for hele den russiske forretning ved at give den en
værdi på nul.

Udbytte pr. aktie samt payout-ratio

Figur 10

Udviklingen i ROIC

Kilde: Carlsberg, årsregnskabet 2017

Kilde: Carlsberg, årsregnskabet 2017

Fra starten af har der været et stort fokus på at skabe mere
værdi til aktionærerne, hvilket man må sige, at ledelsen indtil
videre er lykkedes med
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Danone er en fransk verdensomspændende virksomhed, som i kraft af deres mange stærke brands
er blandt de absolut førende aktører inden for alle
deres forretningsområder - herunder markedsleder
inden for friske mejeriprodukter, plantebaserede
produkter og medicinsk ernæring, andenstørst inden for børneernæring samt tredjestørst inden for
flaskevand. De mange stærke brands tæller blandt
andet mejeriprodukterne Activia, Actimel, Danone,
Oikos og Danonino, de plantebaserede produkter
Alpro og Silk, vandflaskerne Evian og Aqua samt
modermælkserstatningsmærket Aptamil. Virksomhedens tre største brands er Activia, Aptamil og
Danone.

sigter. WhiteWaves største brand Alpro har med en
markedsandel i Europa på lidt over 40% en solid
markedsposition i den plantebaserede kategori.
En succesfuld implementering af det nye forretningsområde er også et absolut krav, hvis ledelsen skal
nå deres 2020-målsætning om en organisk salgsvækst på mellem 4-5%. Vi forventer, at de nytilkøbte
kompetencer inden for plantebaserede ingredienser kan give et boost til Danones kerneforretning,
de friske mejeriprodukter, hvor blandt andet det
generelle marked for yoghurt har det svært, samtidig med at ledelsens genlancering af deres største
brands ikke har haft den effekt, som ledelsen havde
forventet. Interessant er det, at ledelsen har udtalt,
at de vil forsøge at tilføje de plantebaserede ingredienser i deres absolut største brands, som i dag
kun er i en version med komælk. Indtil videre er det
gået godt med implementeringen af det nye forretningsområde, og faktisk returnerede deres største
kategori efter flere kvartaler med negativ vækst
igen til positiv vækst i andet kvartal 2018 – hvilket
ifølge ledelsen var takket været opkøbet af WhiteWave samt forbedringer af andre mejeriprodukter
på deres kernemarkeder.

De friske mejeriprodukter og de plantebaserede
produkter er med 52% virksomhedens største forretningsområde, specialiseret ernæring (herunder
modermælkserstatning) er med en omsætningsandel på 29% det næststørste forretningsområde,
mens salget af flaskevand med 19% af omsætningen i 2017 er virksomhedens mindste forretningsområde. Omsætningen har en god geografisk
spredning, hvor Europa, USA og Canada udgør 53%
af omsætningen, mens Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika udgør de resterende 47%. Top
3 landeeksponering er USA (18%), Frankrig (9%) og
Kina (7%).

De resterende to forretningsområder, flaskevand
og produkterne i kategorien specialiseret ernæring,
kører stadig med en solid vækst. Særligt salget af
modermælkserstatning, som ligger i kategorien
specialiseret ernæring, stiger i øjeblikket med høje
tocifrede vækstrater i Kina, blandt andet på grund
af den kinesiske forbrugers manglende tillid til
de lokale kinesiske producenter. Derudover har
Danone ændret deres salgsstrategi i Kina, hvilket i
øjeblikket ligeledes bidrager til den gode salgsudvikling. De har taget mellemmanden ud af ligningen, og sælger i stedet direkte til forbrugerne gennem fysiske butikker og online.

Danone har længe stået på vores bobleliste, men
er først for nylig (juli 2018) blevet inkluderet i
vores porteføljer sammen med to andre selskaber
fra sektoren Stabilt Forbrug - Kellogg og PepsiCo.
Med investeringen i Danone har vi øget vores eksponeringen over mod sundere produkter, som vi
forventer vil drage fordel af hele sundhedstrenden.
Særligt med deres nye investering i WhiteWave
(2017), markedslederen inden for plantebaserede
produkter (bygget på blandt andet soya, mandler,
hasselnødder, ris og havre) forventer vi, at Danone
har købt sig ind i et marked med gode fremtidsud-
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produkter inden for mange af de rigtige kategorier. Særligt deres opkøb af WhiteWave har vi store
forventninger til, og en forventning om at kompetencerne kan bidrage til at øge toplinjevæksten i
Danones største forretningsområde – og dermed
når deres 2020-målsætning om en vækst på mellem
4-5%. Aktionærvenlige tiltag står samtidig højt på
prioritetslisten, hvor ledelsen udover investeringerne i væksten, også har sat gang i en række andre
initiativer. Her er fokus blandt andet på at generere høje frie pengestrømme, hvilket skal bidrage
til at reducere gælden og hæve udbyttet år efter år.
Gælden ligger, som følger af opkøbet af WhiteWave,
i øjeblikket over ledelsens 2020-målsætning om, at
nettogælden maksimalt må være tre gange større
end driftsindtjeningen. Derudover har ledelsen sat
gang i flere initiativer for at forbedre lønsomheden,
blandt andet fra omkostningsprogrammet, Protein
Program, som forventes at levere mere end 1 mia.
euro i besparelser i år 2020, hvoraf 300 mio. euro
går til forbedringen af marginalen, mens det resterende beløb skal finansiere vækstmulighederne.

Figur 11

Udover den ene milliard euro i besparelser forventer ledelsen yderligere besparelser på omkring 300
mio. euro fra synergier relateret til integrationen af
WhiteWave opkøbet. Alle besparelserne skal blandt
andet medvirke til at ledelsen når målsætningen
om at forbedre driftsmarginalen fra de nuværende
14,3% til 16,0 % i år 2020.
På nuværende tidspunkt ser vi et yderst attraktivt
langsigtet potentiale i Danone. Vi har regnet os
frem til en fair værdi på 145 euro pr. aktie, hvilket
i skrivende stund giver et langsigtet potentiale på
hele 120%. Vores tilgang i forhold til nye investeringer er, at vi pga. timingeffekten aldrig køber en
hel på position på én gang. Derfor bygger vi positionerne op løbende, og vi har over de sidste par
måneder købt aktier i Danone ad flere omgange,
hvorfor vores vægt nu er oppe på 2,5% af aktieporteføljen. Danone har potentialet til at blive
blandt vores største investeringer, men det er ikke
noget der sker over natten.

Stærke vækstmuligheder for plantebaserede produkter i hver kategori

Kilde: Danone, Barclays Global Consumer Staples Conference, September 2018

Med investeringen i Danone har vi øget vores
eksponering over mod sundere produkter
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Kraft Heinz er endnu en af vores virksomheder inden for sektoren Stabilt Forbrug, som har mange
stærke brands i deres produktpallette. Mest kendt
i danskernes øjne er nok deres Heinz tomatketchup, Miracle Whip, Philadelphia smøreosten samt
juicen Capri-Sun. Virksomheden ejer dog kun rettighederne til Philadelphia i Nordamerika, mens
Mondelez Int. har rettighederne til produktet internationalt. Rent geografisk tjener Kraft Heinz langt
størstedelen af deres penge i USA, som i regnskabsåret 2017 havde en omsætningsandel på hele 70%,
mens Europa, Canada og resten af verden havde
en omsætningsandel på hhv. 9%, 8% og 13%. Den
store eksponering mod de nordamerikanske markeder, betyder at en international ekspansion står
højt på ledelsens prioriteringsliste, hvilket blandt
andet forventes at bidrage positivt til den ellers
svage toplinjevækst. Heinz brandet har allerede en
stor global position, og ledelsen kan således bruge
Heinz brandet som springbræt til virksomhedens
andre brands, herunder Kraft brandet som primært
sælges på det amerikanske hjemmemarked. Virksomheden opererer overordnet med tre globale
brands Heinz, Kraft og Planters, og ser man på den
globale penetration af de tre brands, var det i 2016
kun 10% af Kraft Heinz’ markeder, som havde mere
end et globalt brand på markedet. Målet over de
næste 3-5 år er derfor, at mere end 80% af markederne sælger mere end ét globalt brand.

altså med fusionen Heinz tilbage i porteføljen,
som selvsamme Warren Buffet og 3G ellers havde
købt af børsen og altså ud af vores porteføljer to år
tidligere, i 2013.
3G er kendte for at have et stort fokus på at forbedre
lønsomheden gennem implementeringen af
meget stramme omkostnings- og effektiviseringsprogrammer, hvilket også har været deres strategi
her. De har blandt andet fyret mere end 7000 medarbejdere, implementeret zero based budgetting,
udnyttet deres skala i endnu større grad, lukket fabrikker, optimeret produktionslinjerne, distributionsnetværket og meget andet. Deres stramme fokus på
lønsomhed har også i den grad båret frugt og over
de sidste to regnskabsår har Kraft Heinz således
formået at spare mere end 1,7 mia. dollars, hvilket
er over 200 mio. dollars mere end deres første udmelding. Dette har resulteret i industriens bedste
overskudsgrad, hvor blandt andet EBITDA-marginen
på lidt over 30% ligger markant over industriens
gennemsnit på 15%.
Problemet med rationaliseringer er dog, at de i
meget sjældne tilfælde føre til toplinjevækst, og
det er også den største udfordring for Kraft Heinz
– og en hurdle mange af deres konkurrenter ligeledes kæmper med. De indre linjer er forbedret
markant og ledelsens fokus er derfor nu drejet
mere over mod toplinjen. Toplinjeinitiativerne er
mange og tæller udover international ekspansion også lanceringen af nye produkter og relanceringer af allerede eksisterende produkter - hvor
der som et eksempel er ændret på opskriften for at
imødekomme forbrugernes ændrede præferencer
i forhold til kunstige farvestoffer, mindre sukker,
mere protein, friskere varer og mere bekvemmelighed. Det drejer sig om at opbygge stærke brands,
som blandt andet skal ske gennem deres investeringer i datadreven markedsføring. Derudover skal
de investere i alle deres salgskanaler, således de

Vi har ejet aktier i Kraft Heinz siden 2015, men før
det, har vi ejet aktier i både Kraft Foods og Heinz.
Kraft Heinz er nemlig resultatet af en kæmpe fusion
i 2015 mellem de to fødevarevirksomheder Kraft
Foods og H.J. Heinz, og som tilsammen er blevet til
verdens 5. største fødevarevirksomhed. Fusionen
blev stablet på benene med støtte fra selveste Warren Buffets Berkshire Hathaway samt den brasilianske kapitalfond 3G Capital, og de to ejer tilsammen
i dag tæt på halvdelen af virksomheden. Da vi tilbage i 2015 stadig ejede aktier i Kraft Foods fik vi
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har de rigtige produkter, på de rigtige placeringer,
på det rette tidspunkt. Det vil sige, at produkterne
skal være tilgængelige på hylderne i supermarkederne, skal være tilgængelig i restauranterne samt
være tilgængelige online. Efter flere kvartaler i
træk med negativ organiske vækstrater, forventer
ledelsen nu, at flere af de ovenstående initiativer vil
resultere i en positiv vækstrate allerede fra tredje
kvartal i år.

Ansvarsfraskrivelse
Denne publikation
er udgivet af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S som
markedsføringsmateriale og kan ikke
anses som investeringsanalyse eller
som en opfordring til
at købe eller sælge
det pågældende
værdipapir. Stonehenge påtager sig
ikke rådgiveransvar
for dispositioner foretaget på baggrund af
materialet. Publikationen er baseret på
offentligt tilgængeligt materiale, som
Stonehenge anser
for at være pålideligt
samt egne beregninger. Stonehenge
tager forbehold for
fejl i kilder, trykfejl og
beregningsfejl. Alle
vurderinger er udført
på den angivne dato
og kan ændres uden
videre. Historiske
afkast, vurdering af
gevinstpotentiale
og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke
opfattes som garanti
for fremtidigt afkast.
Den fremtidige kursudvikling og/eller
det fremtidige afkast
kan blive negativt og
gevinster eller tab
kan blive forøget eller formindsket som
følge af valutakursudsving.

vores porteføljer bliver ofte nævnt som mulige opkøbskandidater herunder Unilever, Danone, General Mills, Kellogg, Kimberly-Clark, Mondelez International og PepsiCo. Om Kraft Heinz vælger at købe
en af disse selskaber eller vælger et andet selskab
uden for vores porteføljer, spiller ordnet set ingen
rolle. Det vil med stor sandsynlighed få genskabt
fokus på sektoren som helhed, herunder prisfastsættelsen af sektoren – og historisk har store akkvisitioner smittet positivt af på aktiekurserne for
mange af selskaberne i sektoren.

De mange initiativer ledelsen har sat i gang, drejer
sig om, hvad Kraft Heinz selv kan gøre internt for
at øge toplinjen og forbedre bundlinjen. En anden
indgangsvinkel er at købe sig til vækst eller købe
en virksomhed med mange synergieffekter. Det
er da også velkendt, at Kraft Heinz er på jagt efter
en større akkvisition, hvor kriterierne blandt andet
er, at virksomheden skal have meget store og velkendte brands. Det skal være brands som har salg
over det meste af verden, eller brands som kan
ekspandere internationalt. Samtidig skal der være
mulighed for at opsamle store synergieffekter og
mulighed for at implementere deres stramme omkostningsprogrammer for at opnå endnu større besparelser. I starten af 2017 forsøgte Kraft Heinz med
støtte fra Berkshire Hathaway og 3G at købe Unilever i en kæmpe handel for et beløb på omkring 143
mia. dollars. Unilevers ledelse og største aktionærer
afværgede dog opkøbsforsøget, i hvert fald i første
omgang, men forsøget har således vist, hvad Kraft
Heinz er i stand til at købe. Mange af selskaberne i

Figur 12

Til trods for, at vores investering i Kraft Heinz indtil
videre i år har været blandt vores dårligste rent
afkastmæssigt, holder vi ved vores investering - og
vi har faktisk benyttet os af den svage kurs til at købe
op i et par omgange i år. Vi ser stadig et kvalitetsselskab med mange stærke brands og industriens
højeste driftsmarginer. Derudover ser vi en god ledelse, som indtil videre er lykkedes med at forbedre
de indre linjer og som nu vil dreje fokus mere over
mod at generere toplinjevækst. De har en klar plan
med mange initiativer, som kan blive krydret med
et stort opkøb. Mens vi venter, får vi i øjeblikket et
udbytteafkast på hele 4,4%, som faktisk er blandt
industriens højeste udbytteafkast, og som ligger
markant over industriens gennemsnitlige udbytteafkast på 2,8%. Vi ser stadig et yderst attraktivt
langsigtet potentiale, som i øjeblikket er på hele
139% svarende til en fair værdi på 135 dollars pr.
aktie.

Global ekspansion
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Kilde: Kraft Heinz, Post-Integration Business Update, Februar 2018

Mange af selskaberne i vores porteføljer bliver
ofte nævnt som mulige opkøbskandidater
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