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Den italienske presidenten Sergio Mattarella 
skapte politiske bølger i mai ved å nekte den 
EU-skeptiske Paolo Savona å bli landets neste 
finansminister. Dette satte en effektiv stopp for 
dannelse av ny regjering etter 80 dagers poli-
tisk limbo siden valget i mars. 
 

Til tross for at Italias politiske historie er bro-
lagt med usikkerhet, tok det ikke lang tid fra 
nyheten nådde markedet før spekulasjoner om 
hva den fastlåste situasjonen i Italia kunne føre 
til overskygget alt annet. Frykt for at et nyvalg i 
landet ville bli et valg om landets medlemskap i 
EU sendte aksjemarkedet ned og renten på 
statslån opp.  
 

Bakgrunnen for den politiske turbulensen skyl-
des at det ved valget i mars ikke var noen klare 
samarbeidsalternativer på samme politiske 
side som oppnådde flertall i nasjonalforsam-
lingen. Løsningen ble dermed en koalisjon mel-
lom to parter som sto sterkt mot hverandre 
gjennom valgkampen. Partiene Ligaen og Fem-
sjernersbevegelsen fikk til sammen 50 prosent 
av stemmene, og kunne etter måneder med 
forhandlinger offentliggjøre at de var kommet 
til enighet om en politisk plattform den 20. 
mai. Kort tid etter offentliggjørelsen gikk kre-
dittratingselskapet Fitch ut med en advarsel 
om at koalisjonen medførte en betydelig risiko-
faktor for landets kredittverdighet. Ikke uven-
tet steg renteforskjellen mellom tysk og itali-
ensk statsgjeld betydelig samtidig som italiens-
ke aksjer falt etter denne uttalelsen.  
 

Det så lenge ut til at det ville gå i retning nyvalg 
hvis koalisjonen ikke kunne komme med en ny 
finansministerkandidat i løpet av kort tid. Bak-
grunnen for å nekte Savona tittelen Finansmi-
nister var at President Matarella fryktet for uro 

i finansmarkedene med en EU-skeptisk løs 
kanon som finansminister. Etter at President 
Mattarella påbegynte prosessen for dannelsen 
av en teknokratregjering frem til et mulig ny-
valg, ble det oppstandelse hos Ligaen og Fem-
sjernersbevegelsen. Støvet ble dermed blåst av 
den tilårskomne økonomiprofessoren Giovanni 
Tria som ny finansministerkandidat. Tria har 
lang erfaring som rådgiver for ulike departe-
menter i den italienske regjeringen, og har vært 
en pådriver for diskusjonen om euroens plass i 
Italia. Det var dermed lett for presidenten å 
godkjenne hans kandidatur som finansminister 
i en ny regjering.  
 

Fredag 1. juni ble dermed Vest-Europas første 
populistregjering tatt i ed, og frykten for en 
europeisk kollaps avtok umiddelbart. Italiens-
ke renter falt tilbake fra sitt høyeste nivå siden 
2012, og børsene styrket seg.  
 

Selv om den politiske krisen i landet er avver-
get på kort sikt, er det ingen garanti for at si-
tuasjonen vil holde steg stabil i fremtiden. Den 
politiske enigheten i koalisjonen er tuftet på et 
skjørt grunnlag, og små uenigheter kan lett 
føre til at den politiske uroen kommer tilbake. 
 

For å understreke den labile situasjonen innad 
i EU, blusset den politiske uroen opp i Spania 
på samme tid som uroen i Italia var på sitt ster-
keste. Partido Populars statsminister Mariano 
Rajoy ble tvunget til å gå av etter at han ble felt 
av et mistillitsforslag. Mistillitsforslaget kom 
etter at 29 sentrale medlemmer av partiet ble 
dømt for korrupsjon. I dommen fra den nasjo-
nale domstolen som ble offentliggjort i slutten 
av mai ble det sådd tvil om den sittende stats-
ministerens troverdighet. Flertallet av forsam-
lingens dommere ga uttrykk for at det var 
grunn til å tro at statsministeren hadde kjenn-
skap til ulovlighetene som hadde pågått i par-
tiet. Alt lå dermed til rette for et mistillitsfor-
slag. 
 

Lederen for det spanske sosialistpartiet PSOE, 
Pedro Sanchez, ble tatt i ed som ny statsminis-
ter i Spania på samme dag som den italienske 
populistkoalisjonen ble tatt i ed i Italia. San-
chez blir dermed Spanias syvende statsminister 
etter at landet innførte demokrati, og er den 
første statsministeren som kommer til makten 
som følge av et mistillitsforslag. 
 

Med den nye regjeringen får også Catalonia 
tilbake sitt selvstyre etter at myndighetene 
overtok styret av regionen i fjor høst. Ut over 
det forventes det mindre endringer i landets 
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Politisk uro i Europa - igjen... 
 

 

      
   

Europeisk vekst - kortsiktig svekkelse 

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 

En varm mai har skapt middelhavsklima for oss i Norge samti-
dig som det politiske uværet har herjet i Italia og Spania. Nå 
har uroen endelig avtatt, og vi kan se frem til en ny politisk vår 
i landene. Vi håper også at sommertemperaturen vil varme opp 
europeisk økonomi som er rammet av et midlertidig lavtrykk. 
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Månedsrapport       

politiske retning. PSOE er uttalt sosialdemo-
kratiske, men opererer med en mer liberalis-
tisk og pro-europeisk grunnholdning. Spanias 
EU-medlemskap henger  ikke i en tynn tråd 
med PSOE ved roret. Partiet er sterk tilhenger 
av EU og Sanchez har tidligere uttrykt at han 
ønsker å overholde EUs regelverk. På den øko-
nomiske siden er budsjettene allerede avklart, 
og veien videre vil trolig ikke by på særlige 
overraskelser eller endringer fra den tidligere 
regjeringen. 
 

Selv om det hjelper å legge deler av den poli-
tiske uroen bak seg, har man fortsatt en jobb å 
gjøre for å få til en mer robust vekst i de euro-
peiske landene. Den europeiske økonomien 
gikk så det suste gjennom siste kvartal i fjor, 
og inn i første delen av januar i år. EU-
kommisjonen kunne i januar varsle om en 
synkronisert vekst blant de europeiske lande-
ne med gode vekstutsikter gjennom 2018, og 
stemningen var nærmest euforisk.  
 

Så langt i 2018 har den økonomiske utvikling-
en i Europa derimot vært skuffende. Ikke dra-
matisk, men svakere enn mange hadde ventet. 
Etter en periode med høy aktivitet gjennom 
2017, svekket den økonomiske veksten seg i 
mai til sitt laveste nivå på 18 måneder. Tallene 
for første kvartal viste fallende etterspørsel og 
høyere råvarepriser, noe som forventes å fort-
sette også i andre kvartal. Etter en årlig BNP 
vekst på 2,8 prosent i fjerde kvartal 2017, var 
veksten på 2,5 prosent i første kvartal en skuf-
felse. Den globale veksten er robust, og bør 
dermed bidra til en høyere vekst i Europa. 

Utfordringen har vært svekkelse i lokal etter-
spørsel og en svakere eksport. 
Innkjøpssjefsindeksen PMI endte på 54,1 po-
eng i mai, og har vist en fallende tendens gjen-
nom de første månedene av året fra den toppet 
ut på 58 poeng i desember. Undersøkelsen 
viser at det fortsatt er fallende etterspørsel og 
usikkerhet knyttet til den fremtidige økono-
miske utviklingen som svekker indeksen. PMI 
undersøkelsen gir indikasjoner om en årlig 
BNP-vekst på 1,8 til 2,2 prosent for året. Dette 
ligger et halvt prosentpoeng under den årlige 
veksten på 2,5 prosent som ble rapportert i 
første kvartal. 
 

Den europeiske industriproduksjonen har 
også svekket seg de siste månedene, men 
veksttrenden siden 2012 er fortsatt intakt. Tall 
for mars viser at det er landene Irland, Malta, 
Estland og Hellas som har det største fallet i 
industriproduksjon.   
 

Signalene om at veksten i Europa nå ikke er så 
sterk som det kunne se ut til ved årsskiftet, bør 
sette sitt preg på beslutninger om videreføring 
av den europeiske sentralbankens oppkjøps-
program av statsobligasjoner. Det har ligget i 
kortene en stund at sentralbanken vil avslutte 
sitt oppkjøpsprogram innen årsskiftet, og de 
siste månedene har vi sett en gradvis nedtrap-
ping av obligasjonskjøpene. 
 

Deler av den svake økonomiske utviklingen i 
de europeiske landene de siste månedene kan 
tilskrives midlertidige faktorer som en kald 
senvinter og vår, i tillegg til mange og omfat-
tende streiker. Vi er derfor ikke bekymret for 
at svekkelsen er av mer permanent basis. Der-
imot vil situasjonen gi klare signaler til ECB 
om at renteøkninger bør utsettes en stund til. 
 

Den usikre situasjonen har ligget som et lokk 
over de europeiske aksjemarkedene gjennom 
årets første seks måneder, og avkastningen har 
vært moderat. I andre halvår forventer vi et 
roligere politisk klima regionalt, og et mer 
avklart forhold i handelskonflikten mellom 
Kina og USA. Sammen med en fortsatt sterk 
etterspørselsvekst og bedret industriproduk-
sjon, forventer vi at europeiske aksjer vil ha 
medvind gjennom andre halvår. 
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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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Positiv trend i Europeisk industriproduksjon 
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Euro STOXX 600 - stort potensial etter lang konsolidering 
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 Forvalters kommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Referanseindeks

US 5,21 % 19,13 % 1,55 %

FR 6,47 % 13,17 % -0,33 %

FR 3,79 % 12,43 % 6,16 %

DE 3,16 % 10,25 % 17,26 %

FR 4,27 % 9,45 % 28,28 %

FR 3,69 % 9,25 % 208,14 %

GB 5,27 % 8,37 % 10,79 %

DK 4,68 % 8,26 % 13,75 %

FR 4,16 % 7,55 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 3,89 % 6,77 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 4,22 % 4,35 % RUBIS 6,47 % og har mandat til å være investert i

US 3,75 % 2,61 % ANTOFAGASTA PLC 5,27 % aksjemarkeder i USA og Europa. 

US 3,09 % 1,82 % CENTENE CORP 5,21 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 3,02 % 0,04 % COMERICA INC 4,90 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % 

US 4,14 % -0,02 % DSV A/S 4,68 % i kontanter i perioder hvor aksje-

SE 2,80 % -1,24 % EIFFAGE 4,27 % markedene trender negativt.

US 4,02 % -1,34 % MOODY'S CORP 4,22 %

US 4,90 % -1,55 % AMPHENOL CORP-CL A 4,22 % Fondets referanseindeks:

DE 3,91 % -1,57 % FAURECIA 4,16 % 50% MSCI Daily Net TR Europe USD

US 3,94 % -2,00 % AETNA INC 4,14 % 50% MSCI Daily TR Net USA USD 

US 4,01 % -2,97 % Største bransjeeksponeringer (Referanseindeksene omregnes i NOK)

DE 3,74 % -3,51 % Bransje Andel

US 4,22 % -3,71 % Industrials 26,20 % Omkostninger:

DE 2,92 % -5,01 % Information Technology 18,81 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Health Care 13,61 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Financials 13,18 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Consumer Discretionary 12,02 %

Materials 9,53 % ISIN

Utilities 6,65 % NO 001 0545 908

Oppstart fond:

  20. oktober 2009

Geografisk eksponering

Land Andel Ansvarlig forvalter:

USA 48,42 % Svein Alexander Gogstad

Frankrike 22,38 %

Tyskland 13,73 % Fondets risikoklassifisering

England 5,27 %

Danmark 4,68 %

Sverige 2,80 %

Sum aksjer 97,27 %

Bankinnskudd 2,73 %

12,50 %

Standardavvik siden oppstart 16,04 %

Financials

RHEINMETALL AG Industrials

CENTENE CORP Health Care

RUBIS Utilities

TRIGANO SA Consumer Discretionary

STABILUS SA Industrials

EIFFAGE Industrials

INTUITIVE SURGICAL INC

HELLA GMBH & CO KGAA Consumer Discretionary

AMPHENOL CORP-CL A Information Technology

KION GROUP AG Industrials

Health Care

MOODY'S CORP Financials

BOEING CO/THE

FIRST SOLAR INC Information Technology

COMERICA INC

Standardavvik siste år

ARISTA NETWORKS INC Information Technology

HUNTSMAN CORP Materials

Siden oppstart (20.10.09)

Avkastning i 2017

NATIXIS Financials

ANTOFAGASTA PLC Materials

Industrials

ON SEMICONDUCTOR CORP Information Technology

TOTAL SYSTEM SERVICES INC Information Technology

AETNA INC Health Care

SANDVIK AB Industrials

DSV A/S Industrials

FAURECIA Consumer Discretionary

Siste måned

Inneværende år

Siste 12 mnd.

Siste 3 år

2,83 %

-1,25 %

5,11 %

22,38 %

20,15 %

0,00 %

17,78 %

170,11 %

TrendEn Oslo Børs

1,81 %

7,50 %

23,25 %

19,09 %

35,60 %

150,58 %
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Mai ble en positiv måned for verdipapirfondet TrendEn der fondet styrket seg med 2,83 
prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som var opp 1,55 prosent.

Etter at handelskrigen mellom USA og Kina ble avblåst ved at Det hvite hus offentliggjorde at 
partene nå vil samarbeide om handel, annonserte Trump at USA vil innføre straffetoll på stål 
og aluminium fra EU, Canada og Mexico. Dette har skapt sinne og frustrasjon i EU som mener 
tollen er ulovlig. USA sier de er villige til å forhandle, mens EU sier de ikke ønsker å forhandle 
med en pistol rettet mot hodet. EU-kommisjonen har nå varslet at de vil innføre toll på en 
rekke produkter fra USA. Dette vil bli det store temaet på det kommende G-7 møtet, og hva 
utfallet blir er uvisst. Denne forhandlingsteknikken til Trump er ikke lengre nytt for markedet, 
og markedene viser ikke tegn til å la seg stresse av dette.

Gjennom måneden har vi foretatt noen justeringer i porteføljen. Sektorene vi har vektet oss 
ned i er helsesektoren med salg av Agilent Technologies Inc. Industrisektoren med salg av 
Bouygues, Safran SA og Xylem Inc, samt kjøp av Boeing Co og KION Group AG. 
Teknologisektoren med salg av Ubisoft Entertainment SA og Western Digital Corp, samt kjøp 
av Arista Networks Inc.

Sektorene vi har vektet oss opp i er kapitalvaresektoren med kjøp av Rheinmetall AG. 
Energisektoren med kjøp av First Solar Inc.

Fondskurs pr. månedsskifte : 270 026,97

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

vektkalkulasjonen.



 Forvalters kommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Referanseindeks

FR 4,35 % 49,74 % -1,39 %

FR 6,61 % 12,69 % -2,77 %

GB 4,38 % 10,98 % 1,74 %

DE 6,26 % 10,97 % 19,86 %

DK 7,58 % 9,56 % 15,77 %

DE 4,32 % 8,39 % 53,18 %

IT 3,90 % 8,29 % 9,95 %

FR 4,66 % 7,65 % 15,51 %

FR 4,42 % 7,11 % 10 største investeringer Fondsfakta

FR 4,16 % 6,60 % Navn Andel Fondet er klassifisert som et aksjefond

NL 4,05 % 4,72 % DSV A/S 7,58 % og har mandat til å være investert i

DE 3,98 % 3,38 % RUBIS 6,61 % aksjemarkeder i Europa 

DE 4,11 % 3,14 % STABILUS SA 6,26 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

SE 4,50 % 0,31 % EIFFAGE 4,66 % metoden, og fondet kan gå inntil 20 %

DE 4,07 % -0,24 % SANDVIK AB 4,50 % i kontanter i perioder hvor aksje-

NL 2,98 % -0,62 % TELEPERFORMANCE 4,42 % markedene trender negativt.

DE 3,98 % -1,48 % ANTOFAGASTA PLC 4,38 %

DE 3,95 % -3,16 % TRIGANO SA 4,35 % Fondets referanseindeks:

DE 3,95 % -5,02 % BECHTLE AG 4,32 % MSCI Daily Net TR Europe EUR

FR 3,88 % -7,41 % FAURECIA 4,16 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

DE 3,56 % -10,82 % Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

Industrials 40,94 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Information Technology 21,83 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Consumer Discretionary 17,55 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Financials 7,95 %

Utilities 7,05 % ISIN

Materials 4,68 % NO 001 0699 598

Oppstart fond:

19. desember 2013

  

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Tyskland 38,18 %

Frankrike 28,07 %

Danmark 7,58 % Fondets risikoklassifisering

Nederland 7,02 %

Sverige 4,50 %

England 4,38 %

Diverse andre 3,90 %

Sum aksjer 93,63 %

Bankinnskudd 6,37 %

Trend Europa Oslo Børs

TRIGANO SA Consumer Discretionary Siste måned 2,14 % 1,81 %

RUBIS Utilities Inneværende år 2,73 % 7,50 %

ANTOFAGASTA PLC Materials Siste 12 mnd. 5,65 % 23,25 %

STABILUS SA Industrials Avkastning i 2017 13,88 % 18,66 %

DSV A/S Industrials Siste 3 år 17,02 % 35,60 %

EIFFAGE Industrials Standardavvik siden oppstart 15,08 % 17,05 %

TELEPERFORMANCE Industrials

BECHTLE AG Information Technology Siden oppstart (19.12.13) 44,09 % 64,72 %

STMICROELECTRONICS NV Information Technology Standardavvik siste år 11,31 % 12,04 %

SILTRONIC AG Information Technology

SANDVIK AB Industrials

SOFTWARE AG Information Technology

FAURECIA Consumer Discretionary

ASML HOLDING NV Information Technology

HELLA GMBH & CO KGAA Consumer Discretionary

KION GROUP AG Industrials

NATIXIS Financials

AAREAL BANK AG Financials

AALBERTS INDUSTRIES NV Industrials

RHEINMETALL AG Industrials

LEONI AG Consumer Discretionary
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Mai ble en sterk måned for Verdipapirfondet Trend Europa der fondet styrket seg med 2,14 
prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som svekket seg med 1,39 prosent.

Den siste tiden har vært preget av politisk uro i Spania og Italia, gnisninger mellom EU og 
USA, samt videre usikkerhet rundt Brexit. Dette viste seg på børsene ved at Stoxx 600 falt 
2,02 prosent (i NOK), mens fondet styrket seg med 2,14 prosent.

Gjennom måneden har vi foretatt noen justeringer i porteføljen. Sektorene vi har vektet oss 
ned i er finanssektoren med salg av Storebrand ASA. Helsesektoren med salg av Carl Zeiss 
Meditec AG.

Sektorene vi har vektet oss opp i er kapitalvaresektoren med kjøp av Leoni AG og 
Rheinmetall AG. Industrisektoren med kjøp av Aalberts Industries NV og KION Group AG, 
samt salg av Bouygues. Teknologisektoren med kjøp av ASML Holding, Siltronic AG, 
Software AG og ST Microelectronics NV, samt salg av Logitech International SA og Ubisoft 
Entertainment SA.
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Verdipapirfondet Norse Trend Europa Fondskurs pr. månedsskifte : 72 044,79

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

vektkalkulasjonen.



 Forvalters kommentar  Avkastning siden fondets oppstart

Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning) Nøkkeltall og statistikk

Navn  Sektor Land Andel Avk. Avkastningsperiode Ref. indeks

US 6,36 % 15,89 % 5,29 %

US 4,27 % 11,23 % 2,67 %

US 3,70 % 9,17 % -

US 4,35 % 7,83 % -

US 4,10 % 5,02 % -

US 3,36 % 5,01 % 2,67 %

US 3,46 % 4,23 % -

US 3,09 % 2,11 % 17,91 %

US 2,70 % 2,10 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 3,31 % 1,63 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 3,92 % 0,53 % ROSS STORES INC 6,90 % og har mandat til å være investert i

US 6,90 % -0,31 % CENTENE CORP 6,36 % aksjemarkeder over hele verden. 

US 4,91 % -0,71 % ARISTA NETWORKS INC 6,18 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 3,14 % -0,78 % AETNA INC 4,91 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 %

US 3,98 % -1,13 % HUNTSMAN CORP 4,91 % i kontanter i perioder hvor aksje-

US 6,18 % -1,36 % MORGAN STANLEY 4,80 % markedene trender negativt.

US 2,75 % -1,88 % INTUITIVE SURGICAL INC 4,35 %

US 3,81 % -2,12 % WW GRAINGER INC 4,27 % Fondets referanseindeks:

US 4,91 % -3,01 % MOODY'S CORP 4,10 % MSCI USA Net TR i USD

US 1,99 % -4,47 % FIRST SOLAR INC 3,98 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

US 3,88 % -4,93 % Største bransjeeksponeringer  

US 3,76 % -5,04 % Bransje Andel Omkostninger:

US 2,31 % -6,51 % Information Technology 23,89 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

US 4,80 % -8,94 % Health Care 23,74 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Financials 19,40 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Consumer Discretionary 11,24 %

Industrials 9,67 % Org. nr. / ISIN

Materials 8,61 % NO 001 0814 098

Consumer Staples 3,45 %

Oppstart fond:

16. januar 2018

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

USA 95,95 %  

Fondets risikoklassifisering

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 95,95 %

Bankinnskudd 4,05 %

Trend  USA Oslo Børs

CENTENE CORP Health Care Siste måned 5,35 % 1,24 %

WW GRAINGER INC Industrials Inneværende år (fra 16.01.18) 1,96 % 3,66 %

STRYKER CORP Health Care Siste 12 mnd. - -

INTUITIVE SURGICAL INC Health Care Avkastning i 2017 - -

MOODY'S CORP Financials Siste 3 år - -

ON SEMICONDUCTOR CORP Information Technology Standardavvik siden oppstart 15,82 % 14,12 %

BOEING CO/THE Industrials

ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC Materials Siden oppstart (16.01.18) 1,96 % 3,66 %

UNITEDHEALTH GROUP INC Health Care Standardavvik siste år - -

AETNA INC Health Care

AMERICAN EXPRESS CO Financials

FIRST SOLAR INC Information Technology

CONSTELLATION BRANDS INC-A Consumer Staples

TOTAL SYSTEM SERVICES INC Information Technology

ROSS STORES INC Consumer Discretionary

HUNTSMAN CORP Materials

ACCENTURE PLC-CL A Information Technology

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A Consumer Discretionary

ARISTA NETWORKS INC Information Technology

REGIONS FINANCIAL CORP Financials

COMERICA INC Financials

AMPHENOL CORP-CL A Information Technology

HONEYWELL INTERNATIONAL INC Industrials

MORGAN STANLEY Financials
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Mai ble en sterk måned for Verdipapirfondet Trend USA der fondet styrket seg med 5,35 
prosent. Dette er noe bedre enn fondets referanseindeks som var opp med 5,29 prosent i 
samme periode.

Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. Etter at de fleste selskapene i S&P500 
indeksen har levert resultater for første kvartal, viser resultatet en inntektsvekst på 24 
prosent. En slik vekst har vi ikke sett siden slutten av 2010. Arbeidsledigheten fortsetter å 
falle, og falt til 3,8 prosent. Dette er den laveste arbeidsledigheten i USA på 18 år.

Gjennom måneden har vi foretatt noen justeringer i porteføljen. Sektorene vi har vektet oss 
ned i er helsesektoren med salg av Vertex Pharmaceuticals. Teknologisektoren med salg av 
Micron Technology Inc og Western Digital Corp, samt kjøp av Arista Networks Inc.

I finanssektoren har vi byttet ut Goldman Sachs Group Inc med Total System Services Inc.

Sektorene vi har vektet oss opp i er energisektoren med kjøp av First Solar Inc. 
Industrisektoren med kjøp av Boeing Co og WW Grainger Inc, samt salg av Xylem Inc.

Mai 2018

Verdipapirfondet Norse Trend USA Fondskurs pr. månedsskifte : 50 979,36

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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