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Aksjemarkedene ble umiddelbart optimistiske 
da nyheten ble sluppet i slutten av august, og 
en rekke aksjer løftet seg. Aksjer innenfor bilin-
dustrien reagerte  særlig positivt på nyheten.  
 

NAFTA-avtalen ble inngått i 1994, og er en 
frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexi-
co. Med mer enn 360 millioner innbyggere i de 
tre landene, er NAFTA-avtalen verdens nest 
største frihandelssone etter EU. Avtalen ble 
bygget på en tidligere bilateral avtale mellom 
USA og Canada som ble inngått i 1988. Grun-
nen til at Mexico ble en del av frihandelsavta-
len skyldtes et ønske om en mer stabil økono-
misk utvikling i Mexico, samtidig som USA og 
Canada så for seg mulighetene til lavkostpro-
duksjon og et voksende eksportmarked. 
 

Det tidligere kompliserte handelssamarbeidet 
mellom de tre partene før avtalen kom på 
plass, opphørte dermed gradvis etter avtalesig-
neringen i 1994. Avtalen fjernet de fleste han-
delsbarrierer og førte til en kraftig oppblomst-
ring av handel mellom de tre landene. USAs 
handel med Canada og Mexico har mer enn 
tredoblet seg siden avtalen ble skrevet, og over-
går USAs handelsvekst med resten av verden. 
Beregninger foretatt viser at avtalens økono-
miske verdi for USA tilsvarer et positivt vekst-
bidrag på BNP tilsvarende 0,5 prosent årlig. 
Noe som er vanskelig å anslå korrekt, da man 
ikke vet hva resultatet ville være uten en fri-
handelsavtale. 
 

Avtalen har utvilsomt ført til gjensidig økono-
misk vekst. I relative termer har nok det øko-
nomiske bidraget vært størst for Mexico, som 
har kommet seg ut av et langsiktig økonomisk 
uføre etter at avtalen ble inngått. Tusenvis av 
arbeidsplasser har blitt skapt i landet, og indu-
stri- og vareproduksjon har blitt flyttet fra USA 
og Canada til Mexico. Det er lett å se hva 
Trump sikter til når han sier at avtalen er en 
katastrofe for USA.  
 

Hans sterke ønske om å beskytte amerikanske 
arbeidsplasser, og å føre utflaggede arbeids-
plasser tilbake til USA er en av hans viktigste 
politiske saker. Trump har gjentatt sitt mantra 
«katastrofe» om den gamle NAFTA avtalen 
siden før han ble valgt til president. Gjentatte 
ganger har han betegnet avtalen som den ver-
ste avtalen som er inngått i historien.  
 

Canada på sin side har ikke hatt like store øko-

nomiske fordeler av avtalen som Mexico. Der-
imot er Canada det største markedet for ameri-
kanskproduserte varer utenfor USA, og utgjør 
mer enn 15 prosent av den samlede amerikans-
ke handelen. For Canada vil situasjonen være 
langt mer alvorlig dersom frihandelsavtalen 
kanselleres. 75 prosent av kanadisk eksport går 
til USA, og 53 prosent av importen kommer fra 
USA. Det er en god grunn til at forholdet mel-
lom Donald Trump og den kanadiske statsmi-
nisteren Justin Trudeau er iskaldt etter at G7-
møtet i Quebeck avsluttet med at Trump be-
skylte Trudeau for å være uærlig og svak.   
 

«Divide et imperia» er en kjent hersketeknikk 
fra Romerriket, og den italienske statsteoreti-
keren Machiavelli var en sterk tilhenger av 
denne splitt og hersk teknikken. I hans verk 
«Fyrsten» anbefaler han at den som skal bygge 
opp en stat må gå frem uten moralske skrupler, 
og at dersom statens interesser krever det, kan 
en statsmann benytte både løgn og bedrag. Blar 
man gjennom Machivellis bøker «Fyrsten» og 
«Krigskunst», vil man straks forstå at det er 
stor sannsynlighet for at Machivellis bøker er 
sentralt plassert i Trumps bibliotek mellom 
Sun Tzus «Art of War» og Wayn Dyers «Elsk 
deg selv». 
 

Ved å splitte opp den trilaterale avtalen og gjø-
re den om til to bilaterale avtaler vil USA frem-
stå som en den mektigste parten i begge avtale-
ne, og avtaleutforingen kan dermed individuelt 
tilpasses de enkelte landene. Det kan derfor 
være mindre sannsynlig at Trump ønsker at 
Canada skal tre inn i den nye avtalen som er 
fremforhandlet med Mexico, men derimot 
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Norse Trend Europa 
 

Norse Trend USA 
 

A big deal looking good with Mexico… 
 

- NAFTA-avtalen er under kryssild 

USA - S&P 500 indeks (Siste år) 

Kina - Shanghai indeks (Siste år) 

Japan - Nikkei indeks (Siste år) 

Norge - OBX indeks (Siste år) 

Europa - Stoxx 600 indeks (Siste år) 

Forvaltning og analyse 

I slutten av august ble USA og Mexico enige om å inngå en ny 
handelsavtale som skal erstatte den nåværende NAFTA-
avtalen. Det gjenstår å se om Canada slutter seg til de nye 
betingelsene, og om Trump ønsker å ha de med. 
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Den amerikanske børsen fosser videre 

Kilde: Bloomberg 
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Månedsrapport       

komme frem til en selvstendig avtale som re-
gulerer handlen mellom Canada og USA.  
 

De endelige detaljene i avtalen mellom USA og 
Mexico er ennå ikke kjent, men noen detaljer 
er lekket ut. Så langt kan det se ut som om den 
nye avtalen ikke er så ulik den eksisterende. 
Avtalen som skal ha en varighet på 16 år, skal 
blant annet sette krav til at bilselskapene må 
produsere 75 prosent av bilen i Nord-Amerika 
for å unngå toll. I tillegg er det satt et mini-
mumsnivå for lønningene til 16 dollar per time 
for 40-45 prosent av arbeiderne. Jordbruksva-
rer som er viktig for meksikanske bønder, vil 
blant annet ikke bli belastet med toll. Avtalen 
er med andre ord skreddersydd for Mexico. 
Før avtalen kan tre i kraft må mer detaljer på 
bordet i tillegg til at den må behandles i nasjo-
nalforsamlingen i de to landene. 
 

De fleste republikanerne i den amerikanske 
kongressen støtter den eksisterende NAFTA-
avtalen, og det kan dermed bli utfordrende å 
få støtte til gjennomføringen. Så langt har 
kongressen gitt Trump mandat til å utforme 
en trilateral avtale med de tre partene, og der-
som det kun blir aktuelt å tegne en avtale med 
Mexico, er sannsynligheten stor for at den ikke 
vil bli godkjent. Det amerikanske handelskam-
meret er også lite glad for en ny bilateral avtale 
med Mexico, og påpeker at mer enn 14 millio-
ner amerikanske arbeidsplasser er avhengig av 
at det signeres en avtale med både Canada og 
Mexico. 
 

Trump har gjennom mange forhandlingspro-
sesser oppført seg aggressivt mot sine motpar-
ter for deretter å innta en mer forsonende 
rolle. Med Trumps opprinnelige holdning til 

Mexico, kunne det fra utsiden se ut til at det 
ikke ville være muligheter til å oppnå noen 
form for enighet mellom de to partene. Når 
man nå har kommet så langt som de har gjort, 
er det også håp om at en avtale med Canada 
kan være innenfor rekkevidde.  
 

Signaler kan tyde på at ny frist for forhand-
lingene med Canada er satt til slutten av sep-
tember. Det gir partene god tid til å forsones 
uten at noen mister ansikt. Hvis vi skal legge 
intensjonsavtalen mellom Mexico og USA til 
grunn, kan det tyde på at den nye avtalen ikke 
vil få så dramatiske konsekvenser for noen av 
partene. En tollmur vil derimot være svært 
negativt for alle parter. 
 

Et annet sannsynlig scenario er at avtaleforsla-
get først vil bli sendt kongressen etter at mel-
lomvalget i USA er avgjort 6. november. Da vil 
en bilateral avtale med Mexico ganske sikkert 
bli nedstemt. Meningsmålinger viser at 54 
prosent vil stemme på en demokrat, og kun 38 
prosent vil støtte en republikaner ved valget. 
Avtalen som blir presentert etter midtvalget 
må derfor være overbevisende god for alle 
parter for at den skal passere med et flertall 
bestående av demokrater i kongressen.  
 

Uansett utfall vil retorikken som omkranser 
avtaleforhandlingene skape svingninger i det 
amerikanske aksjemarkedet. Størst sving-
ninger kan man forvente å se innenfor de mest 
berørte bransjene som bilindustri og landbruk. 
For de investorene som har is i magen, kan 
gode kjøpsmuligheter i amerikanske og euro-
peiske aksjer dukke opp i ukene som kommer. 
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Ta gjerne en titt på våre hjemmesider www.norseforvaltning.no for ytterligere informasjon og oppdateringer. 
 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bla. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostander ved tegning, 
forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Prospekt og nøkkelinformasjon finnes for fondene. Disse kan hentes på www.norseforvaltning.no 
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På andelseiermøtet i 2017 ble det besluttet at Verdipapirfondet TrendEn og Verdipapirfondet 
Trend Global skulle fusjonere. TrendEn var det overtagende fondet, og Trend Global det avgiven-
de fondet. Av praktiske og størrelsesmessige hensyn, ble det besluttet at fondet TrendEn etter 
fusjonene skulle skifte navn til Trend Global, og deretter utvidet sitt mandat til også å omfatte 
aksjer utenfor området Europa og USA. 
 

Prosessen med endring av fondets vedtekter har tatt lengre tid enn forventet, og Finanstilsynet 
godkjente de vedtatte vedtektsendringene den 21. august 2018. De endelige vedtektsendringene 
vil dermed tre i kraft fra og med den 17. september 2018.   
 

Endringer som vil bli foretatt: 
 

- Fondets navn endres fra Norse TrendEn til Norse Trend Global 
- Fondets geografiske mandat endres til å omfatte aksjer på alle børser og regulerte markeder 

over hele verden 
- I de markeder eller sektorer hvor det kan være utfordrende å oppnå en tilfredsstillende dek-

kende eksponering, gis fondet mulighet til å investere i børsnoterte fond 
 

Oppdatert nøkkelinformasjon og fondets oppdaterte prospekt vil bli tilgjengelig på våre hjemme-
sider innen vedtektsendringene gjennomføres den 17. september. De nødvendige endringene er 
inntatt i fondets nye vedtekter, og kan gjennomgås ved å laste ned vedtektene fra våre websider 
eller ved henvendelse direkte til Norse Forvaltning AS.  

Dette er informasjon som allerede er sendt fondets andelseiere i forbindelse med andelseiermø-
tet. Ytterligere informasjon fra andelseiermøtet vedrørende disse vedtektsendringene er tilgjeng-
elig på våre websider.  

Fra 17. september vil Verdipapirfondet Norse TrendEn 
skifte navn til Norse Trend Global.  

http://www.norseforvaltning.no


 Forvalters kommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Referanseindeks

DK 4,82 % 23,07 % 2,93 %

US 5,20 % 16,48 % 5,73 %

GB 3,79 % 14,17 % 19,21 %

US 3,82 % 14,07 % 17,26 %

US 5,23 % 13,69 % 36,71 %

US 5,41 % 13,65 % 226,88 %

US 4,89 % 8,91 % 10,78 %

US 3,95 % 6,79 % 13,62 %

US 5,10 % 4,76 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 5,53 % 3,13 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 3,82 % 2,88 % COMERICA INC 5,63 % og har mandat til å være investert i

US 5,63 % 1,79 % ANTHEM INC 5,53 % aksjemarkeder i USA og Europa. 

US 4,17 % 1,46 % PROGRESSIVE CORP 5,41 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 3,71 % 1,15 % AETNA INC 5,23 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % 

NO 4,11 % 0,98 % ARISTA NETWORKS INC 5,20 % i kontanter i perioder hvor aksje-

US 3,55 % 0,42 % AMPHENOL CORP-CL A 5,10 % markedene trender negativt.

US 4,06 % -0,12 % MOODY'S CORP 4,89 %

US 3,07 % -2,09 % DSV A/S 4,82 % Fondets referanseindeks:

US 4,02 % -2,43 % HUNTSMAN CORP 4,24 % 50% MSCI Daily Net TR Europe USD

US 3,47 % -6,37 % CITRIX SYSTEMS INC 4,17 % 50% MSCI Daily TR Net USA USD 

US 4,24 % -7,46 % Største bransjeeksponeringer (Referanseindeksene omregnes i NOK)

US 3,89 % -7,61 % Bransje Andel

US 3,19 % -12,98 % Information Technology 33,37 % Omkostninger:

Financials 19,75 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Health Care 18,50 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Industrials 12,11 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Consumer Discretionary 7,81 %

Materials 4,30 % ISIN

Energy 4,16 % NO 001 0545 908

Oppstart fond:

  20. oktober 2009

Geografisk eksponering

Land Andel Ansvarlig forvalter:

USA 85,95 % Svein Alexander Gogstad

Danmark 4,82 %

Norge 4,11 % Fondets risikoklassifisering

England 3,79 %

Sum aksjer 98,67 %

Bankinnskudd 1,33 %

169,78 %

TrendEn

Siste måned

Inneværende år

Siste 12 mnd.

Siste 3 år

3,01 %

-1,37 %

9,13 %

21,26 %

20,15 %

Standardavvik siste år

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD Information Technology

HUNTSMAN CORP Materials

Siden oppstart (20.10.09)

Avkastning i 2017

PROGRESSIVE CORP Financials

MOODY'S CORP Financials

Financials

CITRIX SYSTEMS INC Information Technology

DANAHER CORP Health Care

EQUINOR ASA Energy

BANK OF AMERICA CORP Financials

F5 NETWORKS INC Information Technology

AMPHENOL CORP-CL A Information Technology

ANTHEM INC

PVH CORP Consumer Discretionary

APPLIED MATERIALS INC Information Technology

Health Care

BEST BUY CO INC Consumer Discretionary

COMERICA INC

BOEING CO/THE Industrials

UNITED RENTALS INC

DSV A/S Industrials

ARISTA NETWORKS INC Information Technology

NMC HEALTH PLC Health Care

TOTAL SYSTEM SERVICES INC Information Technology

AETNA INC Health Care

Industrials

MICRON TECHNOLOGY INC Information Technology

12,49 %

Standardavvik siden oppstart 15,92 %
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August 2018

August ble en positiv måned for Verdipapirfondet TrendEn der fondet styrket seg med 3,01 
prosent. Dette er noe bedre enn fondets referanseindeks som endte opp med 2,93 prosent.

TrendEn har dratt nytte av et sterkt marked i USA og blitt holdt noe igjen av et ikke fult så 
sterkt marked i Europa. Ved månedsskifte var vektingen i USA på over 85 prosent og inntil vi 
ser at det lysner i Europa vil vektingen i USA forbli høy. I løpet av september vil TrendEn 
skifte navn til Norse Trend Global, og ha et utvidet forvaltningsmadat slik at aksjer på alle 
verdens børser kan handles. Dette gir oss større handlefrihet til å finne aksjer i sterk trend.

Gjennom måneden har vi foretatt noen endringer i porteføljen. Sektorene vi har vektet oss 
ned i er industrisektoren med salg av Eiffage SA og Sandvik AB, samt kjøp av United Rentals 
Inc., samt råvaresektoren med salg av Antofagasta PLC.

I kapitalvaresektoren har vi byttet ut Rheinmetall AG med Best Buy Inc, og i finanssektoren 
har vi byttet ut NN Group med Bank of America Corp. I teknologisektoren har vi byttet ut Atos 
SE, ON Semiconductor Corp og Seagate Technology med Applied Materials Inc, Citrix 
Systems Inc, F5  Networks Inc og Marvell Technology Group Ltd

Sektoren vi har vektet oss opp i er helsesektoren med kjøp av Danaher Corp.

Fondskurs pr. månedsskifte : 269 696,50

Merk at vektene i rapporten vil avvike marginalt fra faktiske vekter, da 
siste mnd. akkumulerte forvaltningskostnader ikke er hensyntatt i 

vektkalkulasjonen.

01.01.14 = 100



 Forvalters kommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Referanseindeks

DK 5,75 % 24,55 % -0,34 %

GB 3,94 % 14,17 % -0,89 %

FR 5,38 % 8,27 % 10,30 %

DE 3,74 % 6,66 % 19,86 %

FR 4,36 % 6,40 % 19,42 %

NO 4,20 % 6,01 % 56,14 %

FR 4,22 % 4,99 % 9,95 %

FR 4,15 % 3,97 % 15,51 %

DE 4,85 % 3,71 % 10 største investeringer Fondsfakta

FR 4,13 % 2,85 % Navn Andel Fondet er klassifisert som et aksjefond

FR 5,09 % 0,72 % DSV A/S 5,75 % og har mandat til å være investert i

NO 2,95 % 0,15 % EIFFAGE 5,38 % aksjemarkeder i Europa 

NL 3,06 % -0,44 % KERING 5,09 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

FR 3,99 % -0,82 % SOFTWARE AG 4,85 % metoden, og fondet kan gå inntil 20 %

FR 3,99 % -1,07 % ESSILOR INTERNATIONAL 4,39 % i kontanter i perioder hvor aksje-

FR 4,39 % -1,11 % THALES SA 4,36 % markedene trender negativt.

DE 3,99 % -1,32 % ARKEMA 4,22 %

FR 3,99 % -1,37 % DNB ASA 4,20 % Fondets referanseindeks:

FR 4,01 % -1,84 % EURONEXT NV 4,15 % MSCI Daily Net TR Europe EUR

FR 4,00 % -2,09 % LEGRAND SA 4,13 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

DE 2,98 % -2,60 % Største bransjeeksponeringer  

DK 3,30 % -5,78 % Bransje Andel Omkostninger:

DE 4,07 % -10,92 % Industrials 31,15 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

DE 2,66 % -11,12 % Information Technology 19,50 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Consumer Discretionary 17,31 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Financials 11,99 %

Health Care 8,57 % ISIN

Materials 4,35 % NO 001 0699 598

Consumer Staples 4,11 %

Oppstart fond:

19. desember 2013

  

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Frankrike 51,72 %

Tyskland 22,30 %

Danmark 9,05 % Fondets risikoklassifisering

Norge 7,15 %

England 3,94 %

Nederland 3,06 %

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 97,20 %

Bankinnskudd 2,80 %

Trend Europa

DSV A/S Industrials Siste måned 1,83 %

NMC HEALTH PLC Health Care Inneværende år -0,84 %

EIFFAGE Industrials Siste 12 mnd. 8,52 %

ADIDAS AG Consumer Discretionary Avkastning i 2017 13,88 %

THALES SA Industrials Siste 3 år 11,00 %

EURONEXT NV Financials Standardavvik siden oppstart 15,08 %

SOFTWARE AG Information Technology

DNB ASA Financials Siden oppstart (19.12.13) 39,09 %

ARKEMA Materials Standardavvik siste år 11,31 %

ASML HOLDING NV Information Technology

EUTELSAT COMMUNICATIONS Consumer Discretionary

PERNOD RICARD SA Consumer Staples

LEGRAND SA Industrials

KERING Consumer Discretionary

EQUINOR ASA Energy

ADP Industrials

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Consumer Discretionary

JENOPTIK AG Information Technology

ESSILOR INTERNATIONAL Health Care

INFINEON TECHNOLOGIES AG Information Technology

ALSTOM Industrials

TOPDANMARK A/S Financials

SILTRONIC AG Information Technology

HOCHTIEF AG Industrials
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August ble en sterk måned for Verdipapirfondet Trend Europa der fondet endte opp 1,83 
prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som svekket seg med 0,34 prosent.

Usikkerhet rundt handelskrig ligger fortsatt som et lokk på det europeiske markedet. Stadig 
nye utspill fra Trump gjør investorer nervøse. I USA går de nå inn i midterm election, som 
kan få store konsekvenser for den sittende administrasjonen. Endringer der kan føre til at 
trusler om diverse tollsatser blir stoppet. Dette kan fjerne mye usikkerhet fra markedet og by 
på gode muligheter i det europeiske aksjemarkedet.

Gjennom måneden har vi foretatt noen endringer i porteføljen. Sektorene vi har vektet oss 
ned i er finanssektoren med salg av NN Group, råvaresektoren med salg av Antofagasta PLC.

I teknologisektoren har vi byttet ut Atos SE, Bechtle AG og STMicroelectronics NV med 
ASML Holding, Infineon Tech AG og Jenoptik AG.
Sektorene vi har vektet oss opp i er kapitalvaresektoren med kjøp av Kering og LVMH, samt 
salg av Rheinmetall AG. Industrisektoren med kjøp av Aeroports de Paris, Alstom SA, 
Legrand SA og Thales, samt salg av Aalberts Industries NV og Sandvik AB. Telecomsektoren 
med kjøp av Eutelsat Communications SA.
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August 2018

Verdipapirfondet Norse Trend Europa Fondskurs pr. månedsskifte : 69 544,38

Merk at vektene i rapporten vil avvike marginalt fra faktiske vekter, da 
siste mnd. akkumulerte forvaltningskostnader ikke er hensyntatt i 

vektkalkulasjonen.
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 Forvalters kommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Ref. indeks

US 3,01 % 27,46 % 6,26 %

US 3,65 % 21,05 % 12,44 %

US 2,15 % 20,82 % -

US 2,37 % 15,86 % -

US 2,76 % 14,63 % -

US 6,69 % 14,35 % 12,44 %

US 3,30 % 13,26 % -

US 3,44 % 12,90 % 14,98 %

US 2,64 % 9,61 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 4,34 % 8,03 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 2,76 % 5,02 % ARISTA NETWORKS INC 6,69 % og har mandat til å være investert i

US 1,81 % 4,69 % CITRIX SYSTEMS INC 5,03 % amerikanske aksjer. 

US 3,20 % 4,32 % NVIDIA CORP 4,34 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 4,06 % 3,52 % ADOBE SYSTEMS INC 4,15 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 %

US 4,15 % 3,49 % AMERICAN EXPRESS CO 4,06 % i kontanter i perioder hvor aksje-

US 2,52 % 3,32 % DANAHER CORP 4,01 % markedene trender negativt.

US 3,01 % 2,92 % UNITED RENTALS INC 3,93 %

US 2,68 % 2,89 % ACCENTURE PLC-CL A 3,84 % Fondets referanseindeks:

US 3,84 % 2,77 % ROSS STORES INC 3,65 % MSCI USA Net TR i USD

US 2,50 % 2,63 % BOEING CO/THE 3,51 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

US 4,01 % 2,45 % Største bransjeeksponeringer  

US 5,03 % 1,49 % Bransje Andel Omkostninger:

US 3,51 % 1,29 % Information Technology 38,07 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

US 2,34 % 0,29 % Financials 24,32 % Innløsningsomkostninger:                1 %

US 3,38 % 0,26 % Industrials 14,58 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

US 3,51 % -1,75 % Health Care 13,60 %

US 3,93 % -2,09 % Consumer Discretionary 9,44 % Org. nr. / ISIN

US 2,48 % -2,72 % NO 001 0814 098

US 2,71 % -7,64 %

Oppstart fond:

16. januar 2018

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

USA 95,79 %  

Fondets risikoklassifisering

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 95,79 %

Bankinnskudd 4,21 %

Trend  USA

WW GRAINGER INC Industrials Siste måned 7,05 %

ROSS STORES INC Consumer Discretionary Inneværende år (fra 16.01.18) 10,87 %

MANTECH INTERNATIONAL CORP-A Information Technology Siste 12 mnd. -

UNITEDHEALTH GROUP INC Health Care Avkastning i 2017 -

TOTAL SYSTEM SERVICES INC Information Technology Siste 3 år -

AETNA INC Health Care Standardavvik siden oppstart 14,47 %

MOODY'S CORP Financials

ARISTA NETWORKS INC Information Technology Siden oppstart (16.01.18) 10,87 %

PROGRESSIVE CORP Financials Standardavvik siste år -

STRYKER CORP Health Care

AMERICAN EXPRESS CO Financials

ADOBE SYSTEMS INC Information Technology

NVIDIA CORP Information Technology

DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financials

REGIONS FINANCIAL CORP Financials

ACCENTURE PLC-CL A Information Technology

F5 NETWORKS INC Information Technology

DANAHER CORP Health Care

AMPHENOL CORP-CL A Information Technology

NASDAQ INC Financials

BEST BUY CO INC Consumer Discretionary

COMERICA INC Financials

BOEING CO/THE Industrials

UNITED RENTALS INC Industrials

CITRIX SYSTEMS INC Information Technology

HONEYWELL INTERNATIONAL INC Industrials

BANK OF AMERICA CORP Financials

MICRON TECHNOLOGY INC Information Technology

PVH CORP Consumer Discretionary
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August ble en veldig bra måned for Verdipapirfondet Trend USA der fondet styrket seg med 
7,05 prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som styrket seg med 6,26 prosent.

Det amerikanske aksjemarkedet er inne i en svært sterk oppgangstrend. Oppgangen er 
underbygget av en sterk økonomi med lav arbeidsledigheten og solid resultatvekst i 
industrisekapene. Trump administrasjonens mål om «America first» og deres tiltak ser så 
langt ut til å virke på optimismen og den amerikanske økonomien.

Gjennom måneden har vi foretatt noen endringer i porteføljen. Forbrukersektoren med salg 
av Constellation Brands Inc. råvaresektoren med salg av Allegheny Technologies Inc og 
Huntsman Corp.
I kapitalvaresektoren har vi byttet ut Hilton Worldwide Holdings Inc med Best Buy Inc.

Sektorene vi har vektet oss opp i er finanssektoren med kjøp av Bank of America Corp, 
Discover Financial Services og Nasdaq Inc. helsesektoren med kjøp av Danaher Corp. 
industrisektoren med kjøp av United Rentals Inc. teknologisektoren med kjøp av Adobe 
Systems Incorporated, Citrix Systems Inc, F5  Networks Inc og NVIDIA Corporation, samt 
salg av ON Semiconductor Corp og Seagate Technology.

August 2018

Verdipapirfondet Norse Trend USA Fondskurs pr. månedsskifte : 55 435,91

Merk at vektene i rapporten vil avvike marginalt fra faktiske vekter, da 
siste mnd. akkumulerte forvaltningskostnader ikke er hensyntatt i 

vektkalkulasjonen.
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