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I sterk kontrast til optimismen i starten av året, 
ble siste halvår av 2018 en dramatisk reise i 
verdens aksjemarkeder. Frykt for lavere global 
vekst, politisk uro og renteøkninger i USA har 
redusert risikovilligheten hos investorer over 
hele verden. Markedene har vært preget av 
store daglige svingninger, og med en nedgang 
på 6,2 prosent for den amerikanske børsindek-
sen S&P 500, ble 2018 det svakeste børsåret 
siden 2008. Desember var særdeles svak, og 
med en nedgang på 9 prosent ble dette den 
svakeste desemberutviklingen siden 1931. Ned-
gangen i den globale samleindeksen FTSE All-
World Index, som består av et bredt utvalg 
aksjer over hele verden, endte året ned med 12 
prosent. Dette er den svakeste årlige utvikling-
en for indeksen siden den globale finanskrisen. 
Som et resultat av de siste månedenes kursfall 
prises en rekke aksjer nå til attraktive multip-
ler, og gir muligheter for en sterk børsutvikling 
i 2019. Vi går derfor noen spennende måneder 
i møte. 
 

Det amerikanske aksjemarkedet avsluttet 2018 
med en turbulent desembermåned. En bukett 
med risikofaktorer har ført til at investorer som 
ikke har holdt ut de store markedsbevegelsene 
har kastet kortene. Skuffende vekst i Kina og 
Europa, sammen med fortsatt usikkerhet knyt-
tet til handelskonflikten mellom USA og Kina 
har ligget som et lokk over markedet. Samtidig 
er perioden med pengepolitiske stimulanser 
over i USA og Europa, utfallet av Brexit for-
handlingene er usikre, og på toppen av dette 
sørget Trump for at statsapparatet i USA har 
måttet stenge i slutten av desember og begyn-
nelsen av januar. 
 

I løpet av de 90 nærmeste dagene vil vi trolig få 
en avklaring på hvilken retning den pågående 
handelskonflikten mellom USA og Kina vil ta. 
Dersom ikke partene kommer til enighet in-
nenfor den avtalte tidsperioden, og Kina innfø-
rer ytterligere handelsbegrensninger, vil USA 

innføre ytterligere toll på kinesiske varer til 
USA tilsvarende 270 milliarder dollar. En av-
klaring av handelskonflikten vil trolig føre til et 
lettelsesrally, men vil ikke være tilstrekkelig til 
å holde markedet oppe over lengre tid hvis ikke 
resultater viser seg gjennom økt handel og 
bedre resultater i utsatte bransjer. En forbed-
ring i europeiske økonomier sammen med sig-
naler fra den amerikanske sentralbanken om 
en mer moderat rentepolitikk vil bidra til for-
nyet tillit i markedene. 
 

Usikkerheten knyttet til Brexit forhandlingene 
fortsatte å prege de europeiske markedene i 
desember. Den formelle utmeldingsdagen 29. 
mars rykker stadig nærmere uten at partene 
har kommet frem til en endelig godkjent avtale. 
EU og den britiske regjeringen har et avtaleut-
kast på plass, men usikkerheten knytter seg til 
hvorvidt avtalen godkjennes av det britiske 
parlamentet. Den uavklarte situasjonen har 
ført til at enkelte europeiske selskaper har 
guidet svakere forventet salgsvekst fra Storbri-
tannia i 2019. Dette har igjen ført til kursfall 
for de berørte selskapene.  
 

Frykt for svakere vekst i den kinesiske økono-
mien har i tillegg ført til lavere forventninger til 
europeisk vekst i 2019. Den kinesiske PMI in-
deksen falt til 49,4 i desember, og er dermed 
under det magiske 50-nivået som indikerer 
skillet mellom vekst og svekkelse i produksjo-
nen. Analytikere forventer at veksten som har 
vært i 2018 kan bli den svakeste siden 1990. 
Den pågående handelskonflikten mellom USA 
og Kina har skyld i at eksportsektoren i landet 
er inne i en periode med lavere vekst. Den sva-
kere veksten har samtidig senket forventninge-
ne til inntjeningsveksten i europeiske selskaper 
hvor store deler av inntjeningen stammer fra 
eksport til Kina og USA. 
 

Råvaremarkedet har også vært gjennom en 
turbulent høst, og oljeprisen har falt med nær-
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Markedsturbulens skaper muligheter for 2019 
 

Desember ble nok en måned med store svingninger på børsene 

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 
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Pessimisme skaper optimisme 

Kilde: CNBC 

I desember var frykt og grådighetsindeksen nede på sitt laveste 
nivå siden børsfallet i 2015. Historisk har markedet steget kraftig i 
etterkant når indeksen har nådd ekstrem frykt. Derfor er markeds-
pessimismen grunn til å bli optimistisk for markedsutviklingen 
fremover. 
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Månedsrapport       

mere 40 prosent siden begynnelsen av okto-
ber. I dagene omkring julaften var prisvolatili-
teten skyhøy med dagsbevegelser på opptil ti 
prosent. De store dagsbevegelsene i desember 
kan forklares med lav likviditet og algoritme-
handel fra finansielle investorer. Prisfallet 
siden begynnelsen av oktober har vært preget 
av «risk-off» stemningen som har ført til svak 
utvikling i de fleste markeder, noe som har 
ført til at investorer blant annet har dumpet 
risikoplasseringer som terminkontrakter på 
olje. Ut over de rent markedstekniske faktore-
ne har oljeprisen svekket seg som følge av end-
ringer på både tilbud- og etterspørselssiden. 
Produksjonsøkning fra Russland, Saudi-
Arabia og Emiratene, fortsatt olje fra Iran 
sammen med økt produksjon fra USA har bi-
dratt til at markedet har blitt tilført tilstrekke-
lig med olje til å dekke normal etterspørsel. 
Samtidig har etterspørselssiden vært mer av-
ventende som følge av handelskonflikt og frykt 
for lavere global vekst. Den sterke dollarkur-
sen har også ført til høyere råoljepris for olje-
importerende land, og dermed svekket etter-
spørselen på kort sikt. For å bremse oljepris-
fallet, ble OPEC sammen med Russland tidli-
gere i desember enige om produksjonskutt. 
Gjennomføring av produksjonskuttene tar tid, 
særlig for Russland, og til tross for vilje fra 
OPEC til å gjennomføre kutt er det tilstrekke-
lig med olje i markedet til å dekke etterspørse-
len på kort sikt.  
 

Markedene har diskontert både politisk turbu-
lens og en betydelig negativ forventning til 
utviklingen i global vekst for 2019. Sannsynlig-
heten er derfor stor for at markedet igjen har 
overreagert, og at grunnlaget for et sterkt ak-
sjemarked i 2019 er lagt. 
 
I USA er utsiktene i de fundamentale forholde-
ne fortsatt gunstige med lav arbeidsledighet, 
moderat lønnsvekst og lav inflasjon. Ameri-
kanske selskaper preges fortsatt av lønnsom-
het, soliditet og fortsatt investeringsvilje. I 
følge de fleste analytikere forventes selskape-
nes inntjening å vokse mindre enn i 2018, men 
fortsatt ha en positiv vekst. Samtidig vil det 
uunngåelig presses frem en løsning på han-
delskonflikten mellom USA og Kina i løpet av 
årets første måneder. Sannsynligheten for at 
en avtale kommer på plass er stor. Hvor god 

en slik avtale vil være for partene vil gjenstå å 
se, men det er lite sannsynlig at den vil være 
dårligere enn dagens handelstariffer. En av-
klaring, nærmest uansett utfall som ikke inne-
bærer en eskalering av konflikten, vil være 
positivt for markedene. Uroen i verdipapir-
markedene sammen med lavere økonomisk 
vekst og moderat inflasjon har fått den ameri-
kanske sentralbanken til gi uttrykk for en mer 
fleksibel monetær politikk i perioden frem-
over, og at det ikke haster med å sette opp 
renten. En pause i sentralbankens renteøk-
ninger vil være godt nytt for markedet, og gi 
ytterligere brensel til en børsoppgang. 
 
I Europa er selskaper innenfor teknologi og 
bilindustri priset til resesjonsnivåer til tross 
for at økonomien i de fleste europeiske land 
fortsetter å vokse. Europeiske selskaper prises 
til en betydelig rabatt sammenlignet med ame-
rikanske selskaper innenfor samme sektor, og 
med solide balanser kan man handle aksjer til 
betydelig rabatt. Usikkerheten knyttet til Brex-
it har ligget som et lokk over markedet, men 
vil i løpet av få måneder bli avklart. Store deler 
av den italienske budsjettusikkerheten som 
også har skapt bekymringer er avklart, og 
usikkerheten truer på ingen måte EUs eksis-
tens. 
 
Usikkerhetsmomentet er en svakere vekst i 
Kina. Den svake veksten fra fjorårets tredje 
kvartal forventes å videreføres både i fjerde 
kvartal og årets første kvartal. Hovedgrunnen 
til svekkelsen er den pågående handelskonflik-
ten. Det kinesiske privatkonsumet spiller en 
stadig større rolle i landets økonomi, og en 
løsning av handelskonflikten sammen med 
varslede skattekutt kan gi en solid boost i ki-
nesisk privatkonsum mot slutten av 2019. Det 
kan dermed komme positive vekstoverraskel-
ser fra Kina i 2019. 
 
2018 var året som startet med optimisme og 
hvinende nyttårsbørsraketter, men avsluttet 
med pessimisme og børsfrykt. 2019 har startet 
med pessimisme og udetonerte nyttårsbørsra-
ketter, men kan bli et år like kontrastfylt som 
2018, men hvor optimismen kommer tilbake 
til markedet for fullt.  
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Oljeprisfallet har vært dramatisk siste kvartal 

      
   

Amerikanske og europeiske aksjer tilbake på lav P/E 
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 Fondskommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Trend Global Referanseindeks

US 4,14 % 7,03 % -8,77 % -6,28 %

FR 4,34 % 0,69 % -16,98 % -4,05 %

US 5,82 % 0,29 % -16,98 % -4,05 %

US 3,78 % -1,70 % 20,15 % 17,70 %

US 4,52 % -4,54 % -4,68 % 18,34 %

US 3,90 % -5,60 % 127,07 % 185,46 %

US 4,69 % -7,41 % 14,96 % 11,28 %

US 4,88 % -7,44 % 16,33 % 12,49 %

US 4,99 % -8,42 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 5,66 % -10,09 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 4,79 % -10,12 % WALT DISNEY CO/THE 5,82 % og har mandat til å være investert i

US 3,61 % -11,22 % MASTERCARD INC - A 5,66 % aksjemarkeder over hele verden. 

US 4,93 % -11,90 % ADOBE INC 5,17 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 5,17 % -13,84 % NIKE INC -CL B 4,99 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % 

US 3,92 % -14,55 % MSCI INC 4,93 % i kontanter i perioder hvor aksje-

US 4,17 % -14,98 % VERISIGN INC 4,88 % markedene trender negativt.

US 3,49 % -16,76 % INTUITIVE SURGICAL INC 4,79 %

US 3,45 % -17,71 % VISA INC-CLASS A SHARES 4,69 % Fondets referanseindeks:

US 3,68 % -20,91 % ROBERT HALF INTL INC 4,64 % MSCI AllCountry World Index USD

US 4,64 % -21,08 % TOTAL SYSTEM SERVICES INC 4,52 % (Referanseindeksene omregnes i NOK)

US 4,46 % -23,99 % Største bransjeeksponeringer Referanseindeksen er endret som følge 

US 2,86 % -26,99 % Bransje Andel av mandatendring i september 2018.

Information Technology 34,14 % Omkostninger:

Health Care 33,33 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Consumer Discretionary 16,48 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Financials 5,14 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Industrials 4,84 %

ISIN

NO 001 0545 908

Oppstart fond:

  20. oktober 2009

Geografisk eksponering

Land Andel Ansvarlig forvalter:

USA 91,56 % Svein Alexander Gogstad

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 95,89 %

Bankinnskudd 4,11 %

Standardavvik siden oppstart

BOSTON SCIENTIFIC CORP Health Care

TOTAL SYSTEM SERVICES INC Information Technology

Health Care

AMERISOURCEBERGEN CORP Health Care

ABBOTT LABORATORIES Health Care

KERING Consumer Discretionary

WALT DISNEY CO/THE Communication Services

ULTA BEAUTY INC

ROBERT HALF INTL INC Industrials

MOLINA HEALTHCARE INC Health Care

ENCOMPASS HEALTH CORP

CENTENE CORP Health Care

IDEXX LABORATORIES INC Health Care

Consumer Discretionary

MSCI INC Financials

ADOBE INC

CARVANA CO

NIKE INC -CL B Consumer Discretionary

MASTERCARD INC - A Information Technology

Consumer Discretionary

Information Technology

INTUIT INC Information Technology

INTUITIVE SURGICAL INC Health Care

F5 NETWORKS INC Information Technology

VISA INC-CLASS A SHARES Information Technology

VERISIGN INC Information Technology

Siste måned

Inneværende år

Siste 12 mnd.

Siste 3 år

Standardavvik siste år

Avkastning i 2017

Siden oppstart (20.10.09)

Norse Forvaltning AS      — Postboks 2027, Vika      — 0125  OSLO      — Tlf.: 22 04 80 73      — Mail: post@norseforvaltning.no

Verdipapirfondet Norse Trend Global

 70

 90

 110

 130

 150

 170

 190

 210

 230

2014 2015 2016 2017 2018

Trend Global FTSE World Index i NOK MSCI AllCountry World Index USD i NOK

Månedsrapport

3

Desember 2018

Desember ble en svak måned for Verdipapirfondet Trend Global hvor fondet svekket seg 
med 8,77 prosent. Dette er svakere enn fondets referanseindeks som svekket seg med 6,28 
prosent.

2018 ble et tøft år for verdens børser. Året startet med at renten ble satt opp i USA for første 
gang på fire år. Dette førte til kraftige fall og frykt for flere renteøkninger. Videre begynte 
Trump å true med økte tollsatser på stål og aluminium, samtidig som han truet Kina med 
handelskrig. Utover våren kunne det se ut til at det gikk mot en løsning på handelskrigen der 
Kina og USA utalte at de skulle samarbeide om handel. Så bar det av sted til G-20 møte som 
ende med at Trump nektet å slutte seg til slutterklæringen. Utover høsten var det 
mellomvalg i USA som bidro til mye støy i markedene. Trump anklaget Kina for å forsøke å 
påvirke mellomvalget, innførte også nye tolltariffer mot Kina og handelskrigen var i gang 
igjen for fullt. Renten ble også satt opp ytterligere. På slutten av året fikk vi også et kraftig 
fall i oljeprisen. Alt dette og frykt for stans i den globale veksten førte til det dårligste 
børsåret siden 2008. På slutten av året kom det riktignok meldinger om at USA og Kina 
jobber for en handelsavtale, og en slik avtale kan påvirke markedene positivt i 2019.

Gjennom måneden har vi valg å sitte ganske i ro med porteføljen og kun økt eksponeringen i 
Kapitalvaresektoren med kjøp av Kering.

Fondskurs pr. månedsskifte : 227 001,28

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



 Fondskommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Trend Europa Referanseindeks

FR 6,48 % 1,98 % -4,58 % -3,47 %

FR 4,83 % 1,15 % -22,18 % -9,64 %

FR 4,12 % -0,31 % -22,18 % -9,64 %

DE 3,02 % -0,86 % 13,88 % 19,86 %

FR 3,13 % -0,97 % -18,40 % 4,02 %

FR 3,84 % -1,77 % 9,15 % 42,36 %

FR 4,76 % -2,71 % 11,31 % 9,95 %

DE 3,12 % -4,81 % 15,08 % 15,51 %

DE 5,07 % -6,35 % 10 største investeringer Fondsfakta

DE 3,80 % -7,51 % Navn Andel Fondet er klassifisert som et aksjefond

FR 4,87 % -7,60 % KERING 6,48 % og har mandat til å være investert i

FR 3,31 % -8,45 % SAP SE 5,07 % aksjemarkeder i Europa 

DE 3,60 % -9,35 % EURONEXT NV 4,87 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

DE 2,50 % -9,47 % PLASTIC OMNIUM 4,83 % metoden, og fondet kan gå inntil 20 %

FR 3,76 % -9,77 % SAFRAN SA 4,76 % i kontanter i perioder hvor aksje-

DE 2,37 % -10,44 % DNB ASA 4,32 % markedene trender negativt.

FR 3,89 % -10,56 % SANOFI 4,12 %

FR 2,93 % -12,02 % THALES SA 3,89 % Fondets referanseindeks:

FR 2,76 % -13,28 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3,84 % MSCI Daily Net TR Europe EUR

FR 3,59 % -13,36 % DEUTSCHE BOERSE AG 3,80 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

DE 2,85 % -14,20 % Største bransjeeksponeringer  

NO 4,32 % -14,25 % Bransje Andel Omkostninger:

ES 2,17 % -16,31 % Consumer Discretionary 27,86 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

FR 2,33 % -17,37 % Industrials 23,24 % Innløsningsomkostninger:               1 %

DE 2,72 % -17,61 % Financials 20,34 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

DK 2,88 % -19,28 % Information Technology 17,64 %

Health Care 7,57 % ISIN

NO 001 0699 598

Oppstart fond:

19. desember 2013

  

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Frankrike 54,60 %

Tyskland 29,05 %

Norge 4,32 % Fondets risikoklassifisering

Danmark 2,88 %

Spania 2,17 %

England 0,00 %

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 93,03 %

Bankinnskudd 6,97 %

KERING Consumer Discretionary Siste måned

RHEINMETALL AG Industrials Avkastning i 2017

HERMES INTERNATIONAL Consumer Discretionary Siste 3 år

PLASTIC OMNIUM Consumer Discretionary Inneværende år

SANOFI Health Care Siste 12 mnd.

TAG IMMOBILIEN AG Real Estate Standardavvik siden oppstart

SAP SE Information Technology

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Consumer Discretionary Siden oppstart (19.12.13)

SAFRAN SA Industrials Standardavvik siste år

ALLIANZ SE-REG Financials

ADIDAS AG Consumer Discretionary

ADP Industrials

DEUTSCHE BOERSE AG Financials

EURONEXT NV Financials

ALSTOM Industrials

TRIGANO SA Consumer Discretionary

ALTEN SA Information Technology

BECHTLE AG Information Technology

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF Consumer Discretionary

THALES SA Industrials

IPSEN Health Care

NEMETSCHEK SE Information Technology

DSV A/S Industrials

DNB ASA Financials

AMADEUS IT GROUP SA Information Technology

AXA SA Financials
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Desember ble en svak måned for Verdipapirfondet Trend Europa hvor fondet svekket seg 
med 4,58 prosent. Dette er svakere enn fondets referanseindeks som var ned med 3,47 
prosent.

Siste halvår i 2018 har vært svært tøft for de europeiske aksjemarkedene. Det som har 
bidratt mest negativt er diskusjonene om tolltariffer med USA. Videre har vi sett mye 
politisk uro med krangling om en BREXIT avtale i Storbritannia, store demonstrasjoner mot 
president Macron og myndighetene i Frankrike og kaos om statsbudsjettet i Italia. Sterkt 
trendende aksjer har vært særlig utsatt, noe som har ført til store utslag i vår portefølje. Vi 
ser nå at mange av aksjene som har falt kraftig de siste månedene stabiliserer seg og kan 
bidra betydelig ved en reversering i markedene.

Gjennom måneden har vi foretatt noen endringer i porteføljen. Sektoren vi har vektet oss 
opp i er Kapitalvaresektoren med kjøp av Hermes International, Kering, Plastic Omnium 
SA, Rheinmetall AG og Trigano, samt salg av Air France-KLM.
Sektorene vektet oss ned i er Finanssektoren med salg av Commerzbank AG, 
Industrisektoren med salg av Deutsche Post AG og Eiffage SA, Energisektoren med salg av 
Equinor ASA.
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Desember 2018

Verdipapirfondet Norse Trend Europa Fondskurs pr. månedsskifte : 54 572,81

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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 Fondskommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Trend  USA Referanseindeks

US 4,46 % 7,51 % -8,38 % -8,50 %

US 4,08 % -2,14 % -5,59 % 0,42 %

US 4,05 % -3,49 % - -

US 3,86 % -3,77 % - -

US 3,48 % -4,07 % - -

US 5,36 % -4,38 % -5,59 % 0,42 %

US 4,12 % -5,55 % - -

US 4,15 % -6,45 % 18,07 % 16,99 %

US 4,06 % -6,89 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 5,16 % -6,90 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 4,85 % -7,11 % ZOETIS INC 5,36 % og har mandat til å være investert i

US 4,96 % -7,21 % AMERICAN EXPRESS CO 5,16 % amerikanske aksjer. 

US 4,11 % -7,34 % NIKE INC -CL B 4,96 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 4,83 % -7,57 % VISA INC-CLASS A SHARES 4,85 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 %

US 3,98 % -7,87 % BOEING CO/THE 4,83 % i kontanter i perioder hvor aksje-

US 4,71 % -9,59 % MASTERCARD INC - A 4,71 % markedene trender negativt.

US 4,00 % -11,15 % UNITEDHEALTH GROUP INC 4,46 %

US 3,63 % -11,40 % COSTCO WHOLESALE CORP 4,43 % Fondets referanseindeks:

US 4,43 % -12,20 % FISERV INC 4,15 % MSCI USA Net TR i USD

US 3,96 % -12,47 % F5 NETWORKS INC 4,12 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

US 3,79 % -14,29 % Største bransjeeksponeringer  

US 3,62 % -14,65 % Bransje Andel Omkostninger:

Information Technology 39,18 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Health Care 23,29 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Industrials 13,89 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Consumer Discretionary 9,52 %

Financials 9,39 % Org. nr. / ISIN

Consumer Staples 4,73 % NO 001 0814 098

Oppstart fond:

16. januar 2018

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

USA 93,65 %  

Fondets risikoklassifisering

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 93,65 %

Bankinnskudd 6,35 %

UNITEDHEALTH GROUP INC Health Care Siste måned

INTUITIVE SURGICAL INC Health Care Avkastning i 2017

TOTAL SYSTEM SERVICES INC Information Technology Siste 3 år

BOSTON SCIENTIFIC CORP Health Care Inneværende år (fra 16.01.18)

STRYKER CORP Health Care Siste 12 mnd.

FISERV INC Information Technology Standardavvik siden oppstart

ACUITY BRANDS INC Industrials

ZOETIS INC Health Care Siden oppstart (16.01.18)

F5 NETWORKS INC Information Technology Standardavvik siste år

CINTAS CORP Industrials

BOEING CO/THE Industrials

CITRIX SYSTEMS INC Information Technology

AMERICAN EXPRESS CO Financials

VISA INC-CLASS A SHARES Information Technology

NIKE INC -CL B Consumer Discretionary

COSTCO WHOLESALE CORP Consumer Staples

ULTA BEAUTY INC Consumer Discretionary

ACCENTURE PLC-CL A Information Technology

MASTERCARD INC - A Information Technology

ADOBE INC Information Technology

JPMORGAN CHASE & CO Financials

INTUIT INC Information Technology
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Desember ble en svak måned for Verdipapirfondet Trend USA der fondet svekket seg med 
8,38 prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som svekket seg med 8,50 
prosent.

Desember ble en tøff måned på de amerikanske børsene. Frykt for lavere global vekst bidro 
sterkt til en så svak måned. Andre faktorer som bidro var frykt for at president Trump kom 
til å sparke USAs sentralbanksjef, samt krangling om budsjett og stengingen av deler av det 
offentlig apparatet dersom demokratene ikke godtar bevilgning av midler til en grensemur 
mot Mexico. På den positive siden har USA og Kina gitt seg selv 90 dager på å komme til en 
enighet rundt handel. Gitt hvor mye ære Trump tar i et sterkt aksjemarked, kan man tro 
han har sterke incentiver til å inngå en avtale slik at han slipper å gå inn i gjenvalg med et 
svakt aksjemarked.

I desember så vi en unormal høyt volatilitet i de amerikanske markedene og valgte derfor å 
gjøre få utskiftninger i porteføljen.

Gjennom måneden har vi gjort noen justeringer i porteføljen. Sektoren vi har vektet oss ned 
i er Kapitalvaresektoren med salg av Robert Half Int Inc og Ross Stores Inc.
I Industrisektoren har vi byttet ut Honeywell International Inc med Acuity Brands Inc.

Desember 2018

Verdipapirfondet Norse Trend USA Fondskurs pr. månedsskifte : 47 203,73

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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