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Frykten tok overhånd da virussmitten fra Co-
ronaviruset (Covid-19) nådde Europa den siste 
uken av februar. Influensaepidemien med høy 
dødelighet sprer berettiget frykt hos utsatte 
befolkningsgrupper som syke og eldre hvor 
dødeligheten er høyest. Bekymringene for de 
økonomiske konsekvensene av epidemien som 
raskt brer seg ut globalt til å bli en pandemi, er 
også berettiget. Forsyningskjeden fra kinesiske 
produsenter har fått en midlertidig stopp i de 
områdene som er sterkest rammet av epide-
mien i Kina. Dette har ført til problemer for 
produksjonsselskaper som er avhengig av deler 
og ferdigvarer fra Kina. Samtidig har etterspør-
selen etter råvarer og energi bremset opp som 
følge av den lave aktiviteten. Bekymringene har 
også økt for at epidemien vil føre til en omfat-
tende etterspørselssvikt fra husholdningene. 
 

Det er alltid vanskelig å vurdere situasjonen og 
konsekvensene av en pandemi som vi ikke har 
sett maken til tidligere. Det beste man kan gjø-
re er å sammenligne Covid-19 med historiske 
epidemier. En av de meste kjente epidemiene i 
nyere tid er spanskesyken, som man antar 
smittet mer enn 600 millioner mennesker, og 
førte til døden for mellom 50 – 100 millioner 
mennesker i perioden 1918 til 1920. Dette var 
en svært alvorlig pandemi som førte til store 
samfunnsmessige utfordringer. Epidemien 
førte til mange personlige tragedier, og selv om 
de samfunnsøkonomiske konsekvensene var 
omfattende, var aksjemarkedenes utvikling i 
liten grad berørt av den alvorlige pandemien. 
Det samme mønsteret ser vi i stor grad også for 
epidemier av nyere dato som Zika, Ebola, 
Svineinfluensa og SARS. Allikevel er det grunn 
til å være oppmerksom på at konsekvensene 
denne gangen kan bli mer omfattende enn tid-
ligere. Selv om vi må være forsiktige med å 
tenke at «This time it´s different». 
 

I dag er verden knyttet sterkere sammen, og 
hendelser i de store økonomiene vil få større 

globale konsekvenser enn under spanskesyken. 
Selv i den korte tiden som har gått etter SARS 
epidemien i 2002/03 har verden gjennomgått 
store forandringer. Hovedårsaken til dette er 
Kinas betydning som globaløkonomisk stor-
makt. Fra 2002 til 2019 har kinesisk BNP vokst 
fra 6 til 16,5 prosent av verdens samlede BNP. 
Landets andel av global handel har steget fra 4 
til 11 prosent, og kinesisk andel av global turis-
me har steget fra 2 til 9,5 prosent. Kinesisk 
etterspørsel etter råvarer har utviklet seg enda 
mer dramatisk. Kinesisk etterspørsel etter alu-
minium har steget fra 13 prosent til 57 prosent 
av samlet global etterspørsel i perioden 2000 – 
2018. For kobber, nikkel og sink viser utvik-
lingen samme tendens. For råolje har etter-
spørselen steget fra 5 prosent til 14 prosent av 
global etterspørsel i samme periode. Et par 
måneder med kraftig svekkelse i kinesisk akti-
vitet kan derfor få betydelige globaløkonomiske 
ringvirkninger. 
 

Markedsutviklingen den siste uken i februar 
var dramatisk, hvor aksjemarkedene falt kraf-
tig og kredittspreadene utvidet seg betydelig. 
For først gang i historien tok det den brede 
S&P 500 indeksen bare 6 dager med å falle 
over 10 prosent. I USA virker det stadig mer 
sannsynlig at sentralbanken vil komme på ba-
nen med rentekutt for å stimulere økonomien. 
Sentralbanken har tidligere vist handlingsvilje 
og proaktivitet i situasjoner som potensielt kan 
skade den amerikanske økonomien. Den 28 
februar kom sentralbanken med en uttalelse 
hvor de ga uttrykk for den amerikanske økono-
mien er sterk, men at de vil benytte de verktøy-
ene de har for å gjennomføre aktuelle tiltak for 
å forhindre negative følgeskader på økonomien 
forårsaket av virusutbruddet. Det verserer uli-
ke oppfatninger om hvor stort et rentekutt kan 
bli, men sannsynlighetene taler for at det kan 
komme et kutt på 0,5 prosentpoeng, og at de 
vil være raskt ute med å gjennomføre rentekut-
tet. Sannsynligheten er også stor for at sentral-
banken vil signalisere ytterligere rentekutt 
fremover dersom den økonomiske veksten fort-
setter å vise svakhet.  
 

I takt med den globale børsnedgangen har rå-
varer og valuta svekket seg. Prisen på Brent 
råolje falt under 50 dollar fatet siste uken i 
februar, og dro med seg kronekursen inn i sitt 
største fall siden 2015. Kronekursens svekkelse 
mot amerikanske dollar var på 2 prosent, og 
hele 3,2 prosent mot Euro. Oljeprisfallet er en 
naturlig konsekvens av markedets forvent-
ninger om fallende etterspørsel. Det interna-
sjonale energibyrået IEA forventer et globalt 
fall i etterspørselen på 435.000 fat råolje per 
dag gjennom første kvartal. Dette er første fal-
let i etterspørselen gjennom et kvartal siden 
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Det var store markedsbevegelser i februar 
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Månedsrapport       

finanskrisen i 2009. Dette sier litt om hvor 
dramatisk man anser utviklingen å være. 
Det forventes at de største økonomiske kon-
sekvensene vil komme i første kvartal, og førs-
te del av andre kvartal. OECD skriver i sin 
siste rapport at dersom virusutbruddet i Kina 
topper ut i første kvartal og utbruddene i 
andre land blir milde og kontrollerte, kan man 
forvente at den globale veksten kan svekkes 
med 0,5 prosentpoeng for inneværende år. 
Organisasjonen har derfor senket sine vekstes-
timater for global økonomi fra 2,9 til 2,4 pro-
sent for året. Samtidig forventes det at den 
økonomiske effekten vil være raskt forbigåen-
de, og at veksten vil være tilbake godt over 3 
prosent i 2021.  
 

Dersom pandemien skulle utvikle seg mer 
aggressivt og få lengre varighet, forventer 
OECD at global økonomi kan få en sterkt ne-
gativ påvirkning. Ved et slikt scenario forven-
tes det at global vekst kan halveres gjennom 
2020 til en årlig vekst på 1,5 prosent. Ferske 
nøkkeltall fra Kina viser at aktivitetsnivået 
allerede er sterkt svekket, og har avtatt betyde-
lig gjennom januar og februar. Kinesiske myn-
digheter offentliggjorde tall som viser at inn-
kjøpssjefindeksen PMI for produksjonsselska-
pene falt til 35,7 poeng i februar, ned fra 50 
poeng i januar. Indekstall under 50 regnes 
som tegn på avtagende økonomisk vekst. In-
deksen for servicesektoren viste en mer alvor-
lig situasjon med 29,6 poeng i februar, ned fra 
54,1 poeng i januar. PMI tallene viser at sjok-
ket som ble påført den kinesiske økonomien i 
februar var større og mer alvorlig enn under 
finanskrisen. Disse unormalt lave nivåene er 
naturlige i kjølvannet av stengte fabrikker og 
karantene i en rekke kinesiske byer, samtidig 
som landet var i pausemodus 
under kinesisk nyttår halve 
februar. Aktiviteten forventes 
å ta seg gradvis opp igjen, og 
sannsynligvis vil PMI tallene 
raskt vil bedre seg i takt med 
at aktiviteten øker. 
 

Uansett vil det ta tid før akti-
viteten kommer tilbake til 
forsyningskjedene. Det kan 
man se av aktivitetsnivået i 
transportleddene. Transport 
til og fra Kina har falt drama-
tisk den siste måneden. Inter-
national Chamber og Shipping 
(ICS) rapporterer at det frak-
tes 350.000 færre containere 
ombord på skip som følge av 
Coronaviruset. 
 

For å forhindre at svekkelsen i 
den økonomiske veksten ska-
per alvorlige problemer, må 
myndighetene handle raskt og 
med en slik tyngde at de nega-
tive ringvirkningene ikke får 
anledning til å bli for store. 
 

Signalene som har kommet fra 
myndighetene over hele ver-

den er at man er villig til å strekke seg langt 
for å forhindre alvorlige samfunnsøkonomiske 
konsekvenser. Den britiske sentralbanken har 
gitt uttrykk for at de konstant overvåker situa-
sjonen for på kunne gripe inn for å sikre finan-
siell stabilitet. I Japan, USA og Europa har 
sentralbankene sagt at de vil gripe inn dersom 
utviklingen i aksjemarkedene fortsetter i nega-
tiv retning. 
 

Situasjonen de siste dagene viser at smitteom-
fanget er på vei til å avta i Kina, samtidig som 
smitten tar seg opp i land utenfor Kina. Dette 
har ført til at stadig flere land iverksetter 
smitteforebyggende tiltak gjennom karantener 
og reiseforbud. Samtidig tar media frem sine 
krigstyper, og bidrar til å skape mer frykt i 
markedet. Frykt skaper markedsbevegelser og 
markedsbevegelser skaper muligheter for en 
aktiv forvalter. 
 

CNN’s frykt og grådighetsindeks som består av 
en rekke markedsindikatorer, ligger nå i laves-
te kvartil - «Ekstrem frykt». Dette er et nivå 
som historisk har vist seg å være gunstig for å 
vekte seg opp i aksjer. Det samme viser «frykt 
indeksen» VIX, som ligger på et svært høyt 
nivå – et nivå som tidligere har vært gunstig 
for timing av aksjekjøp. 
 

Det er stor sannsynlighet for at Covid-19 viru-
set vil fortsette å prege aksjemarkedene en 
stund til, og dermed ha potensiale til å skape 
store markedssvingninger. Slike svingninger 
kan vi som aktive forvaltere utnytte. Vi traff 
bra med tidspunktet for å redusere risikoen i 
våre fond tidlig i februar, og har dermed en 
stor andel kontanter som kan benyttes i takt 
med at markedet reprises.  
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 Fondskommentar  Verdiutvikling

Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk Merk at referanseindeks og mandat er endret siden oppstart

Navn  Land Andel Avkastningsperiode Trend Global Referanseindeks

US 3,65 % -2,27 % -5,63 %

US 2,69 % 6,03 % -2,20 %

US 2,50 % 17,10 % 14,84 %

NO 2,73 % 24,93 % 28,27 %

NO 5,96 % 28,49 % 38,06 %

NO 9,33 % 200,77 % 258,10 %

NO 7,74 % 15,60 % 9,51 %

US 2,50 % 16,25 % 12,30 %

US 3,02 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 2,91 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 3,81 % NORWEGIAN T-BILL 9,33 % og har mandat til å være investert i

US 2,88 % NORWEGIAN T-BILL 7,74 % aksjemarkeder over hele verden. 

US 3,85 % FONDSFINANS OBLIGASJON 5,96 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 3,69 % PROCTER & GAMBLE CO/THE 3,85 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % 

US 3,65 % SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,81 % i kontanter i perioder hvor aksje-

ABBOTT LABORATORIES 3,69 % markedene trender negativt.

ACCENTURE PLC-CL A 3,65 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

FISERV INC 3,65 % Fondets referanseindeks:

DR HORTON INC 3,02 % Verdensindeks i USD

ASSURANT INC 2,91 % (Referanseindeksene omregnes i NOK)

Største bransjeeksponeringer Referanseindeksen er endret som følge 

Bransje Andel av mandatendring i september 2018.

IT/Teknologi 11,99 % Omkostninger:

Forbruksvarer 10,72 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Kapitalvarer 8,84 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Råvarer 6,25 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Helse/Farmasi 6,06 %

Bank/Finans 4,78 % ISIN

Infrastruktur 4,11 % NO 001 0545 908

Oppstart fond:

  20. oktober 2009

Geografisk eksponering

Land Andel Ansvarlig forvalter:

USA 35,16 % Svein Alexander Gogstad

Norge 25,76 %

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 60,92 %

Bankinnskudd 39,08 %

Siste måned

Inneværende år

Siste 12 mnd.

Siste 3 år

Standardavvik siste år

Avkastning i 2019

Siden oppstart (20.10.09)NORWEGIAN T-BILL

NORWEGIAN T-BILL

ENTERGY CORP

DR HORTON INC

ASSURANT INC

ACCENTURE PLC-CL A

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

DOLLAR GENERAL CORP

PROCTER & GAMBLE CO/THE

ABBOTT LABORATORIES

FISERV INC

COSTCO WHOLESALE CORP

PULTEGROUP INC

FIRST PENGEMARKED

FONDSFINANS OBLIGASJON

Standardavvik siden oppstart
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Februar ble en utfordrende måned i aksjemarkedene noe også Verdipapirfondet Trend 
Global fikk merke med en nedgang på 2,27 prosent. Vi har hatt en høy kontantandel 
gjennom store deler av måneden, så den negative effekten fra markedet har blitt redusert.

I februar var fokuset rettet mot hvilke konsekvenser dette vil få på markedet og 
enkeltselskaper. Vi valgte å ta ned aksjeeksponeringen betydelig så fort vi så hvordan de 
kinesiske myndighetene håndterte epidemien. Disse midlene ble plassert i kontanter, norske 
statskasseveksler og pengemarkedsfond. Da coranafrykten bredte seg over børsene satt 
Trend Global med nesten to tredjedeler av porteføljen i kontanter, statspapirer og 
pengemarkedsfond. Resterende del av porteføljen er i defensive lavbetaaksjer. Denne 
porteføljefordelingen bidro til at fondet ble skånet for det bratte børsfallet vi fikk mot slutten 
av måneden.

Gjennom måneden gjorde vi følgende justeringer i porteføljen. Sektorene vi vektet oss videre 
ned i var kapitalvaresektoren med salg av Amazon.com Inc og Starbucks Corporation. 
Finanssektoren med salg av Allstate Corp og CME Group Inc.

I teknologisektoren byttet vi ut Intuit Inc med Accenture PLC.

Sektoren vi vektet opp i var helsesektoren med kjøp av Abbott Laboratories. Vi økte også 
eksponeringen av statsobligasjoner.

Fondskurs pr. månedsskifte : 300 681,90

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 Verdiutvikling

Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk

Navn  Land Andel Avkastningsperiode Trend Europa Referanseindeks

FR 4,10 % -2,95 % -6,73 %

DE 4,52 % 2,08 % -4,81 %

FR 4,86 % 6,23 % 10,05 %

DE 3,79 % 14,10 % 25,13 %

FR 3,57 % 5,05 % 28,16 %

FR 3,79 % 27,13 % 69,57 %

FR 4,62 % 15,88 % 11,43 %

FR 3,05 % 14,98 % 14,00 %

CH 3,15 % 10 største investeringer Fondsfakta

FR 6,82 % Navn Andel Fondet er klassifisert som et aksjefond

DE 5,23 % BOUYGUES SA 6,82 % og har mandat til å være investert i

FR 4,80 % DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 5,23 % aksjemarkeder i Europa 

DE 2,87 % TELEPERFORMANCE 4,86 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

FR 2,91 % AIR LIQUIDE SA 4,80 % metoden, og fondet kan gå inntil 20 %

FR 2,84 % EIFFAGE 4,62 % i kontanter i perioder hvor aksje-

DE 2,82 % DEUTSCHE BOERSE AG 4,52 % markedene trender negativt.

GB 2,70 % SOPRA STERIA GROUP 4,10 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

FR 2,77 % MTU AERO ENGINES AG 3,86 % Fondets referanseindeks:

FR 2,78 % GECINA SA 3,79 % Europa indeks Net TR EUR

FR 2,73 % PUMA SE 3,79 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

FR 3,55 % Største bransjeeksponeringer  

DE 3,17 % Bransje Andel Omkostninger:

DE 3,86 % Industri 36,04 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

FR 2,88 % Bank/Finans 17,34 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Helse/Farmasi 10,65 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

IT/Teknologi 7,87 %

Infrastruktur 7,64 % ISIN

Kapitalvarer 7,54 % NO 001 0699 598

Råvarer 5,45 %

Telekommunikasjon 3,15 % Oppstart fond:

19. desember 2013

  

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Frankrike 56,07 %

Tyskland 26,24 %

Sveits 3,15 % Fondets risikoklassifisering

England 2,70 %

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 88,15 %

Bankinnskudd 11,85 %

UNIPER SE

MTU AERO ENGINES AG

SAFRAN SA

VIVENDI

AXA SA

SANOFI

HANNOVER RUECK SE

ASTRAZENECA PLC

BUREAU VERITAS SA

ADIDAS AG

VINCI SA

DASSAULT SYSTEMES SA

BOUYGUES SA

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

AIR LIQUIDE SA

LEGRAND SA Standardavvik siden oppstart

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

GECINA SA Siden oppstart (19.12.13)

EIFFAGE Standardavvik siste år

SOPRA STERIA GROUP Siste måned

PUMA SE Avkastning i 2019

VEOLIA ENVIRONNEMENT Siste 3 år

DEUTSCHE BOERSE AG Inneværende år

TELEPERFORMANCE Siste 12 mnd.

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

Månedsrapport

4

Februar ble en utfordrende måned i aksjemarkedene noe også Verdipapirfondet Trend 
Europa fikk merke med en nedgang på 2,95 prosent. Redusert risikoeksponering førte til at 
fondet utviklet seg bedre enn referanseindeksen gjennom måneden.

Vi har gjennom måneden hatt en høy kontant andel, opp mot 20 prosent som fondets mandat 
gir anledning til. Vi valgte å benytte oss av lave kurser til å øke eksponeringen noe på 
månedens siste dag. Transaksjonene vi har gjort gjennom måneden har vært å selge oss ut av 
høybetaaksjer og inn i lavbetaaksjer, hvilket vil si aksjer som historisk svinger mindre enn 
markedet.

Gjennom måneden gjorde vi noen justeringer i porteføljen. Sektorene vi vektet ned i var 
forbrukersektoren med salg av L'Oreal. Industrisektoren med salg av Deutsche Post AG og 
DSV A/S, samt kjøp Safran SA.

I teknologisektoren har vi byttet ut Ingenico med Dassault Systemes SE. I finanssektoren har 
vi byttet ut Deutsche Boerse AG med Deutsche Bank.

Sektorene vi vektet opp i var helsesektoren med kjøp av Sanofi. Kapitalvaresektoren med kjøp 
av Bureau Veritas SA. Kommunikasjonssektoren med kjøp av Vivendi. 90
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Verdipapirfondet Norse Trend Europa Fondskurs pr. månedsskifte : 63 563,61

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 Verdiutvikling

Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk

Navn  Land Andel Avkastningsperiode Trend  USA Referanseindeks

US 4,38 % -1,76 % -5,77 %

US 2,86 % 6,41 % -0,95 %

US 1,99 % 17,90 % 19,05 %

NO 9,30 % 21,67 % 32,68 %

NO 9,09 % - -

US 1,95 % 22,22 % 31,97 %

NO 7,71 % 16,49 % 13,22 %

US 2,78 % 17,22 % 15,14 %

US 2,66 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 3,56 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 2,64 % FONDSFINANS OBLIGASJON 9,30 % og har mandat til å være investert i

US 3,76 % NORWEGIAN T-BILL 9,09 % amerikanske aksjer. 

US 3,63 % NORWEGIAN T-BILL 7,71 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 3,60 % MSCI INC 4,38 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 %

PROCTER & GAMBLE CO/THE 3,76 % i kontanter i perioder hvor aksje-

ABBOTT LABORATORIES 3,63 % markedene trender negativt.

ACCENTURE PLC-CL A 3,60 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,56 % Fondets referanseindeks:

FISERV INC 2,86 % USA Ideks Net TR i USD

DR HORTON INC 2,78 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

Bank/Finans 11,76 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

IT/Teknologi 10,78 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Kapitalvarer 7,73 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Forbruksvarer 6,28 %

Helse/Farmasi 6,06 % Org. nr. / ISIN

Råvarer 5,95 % NO 001 0814 098

Infrastruktur 3,26 %

Oppstart fond:

16. januar 2018

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

USA 33,83 %  

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 59,93 %

Bankinnskudd 40,07 %

ABBOTT LABORATORIES

ACCENTURE PLC-CL A

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

DOLLAR GENERAL CORP

PROCTER & GAMBLE CO/THE

DR HORTON INC Standardavvik siden oppstart

ASSURANT INC

ENTERGY CORP Siden oppstart (16.01.18)

NORWEGIAN T-BILL Standardavvik siste år

MSCI INC Siste måned

FONDSFINANS OBLIGASJON Avkastning i 2019

NORWEGIAN T-BILL Siste 3 år

FISERV INC Inneværende år

LENNAR CORP-A Siste 12 mnd.
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Februar ble en utfordrende måned i aksjemarkedene noe også Verdipapirfondet Trend USA 
fikk merke med en nedgang på 1,76 prosent. Vi har hatt en høy kontantandel gjennom store 
deler av måneden, så den negative effekten fra markedet har blitt redusert.

I februar var fokuset rettet mot hvilke konsekvenser dette vil få på markedet og 
enkeltselskaper. Vi valgte å ta ned aksjeeksponeringen betydelig så fort vi så hvordan de 
kinesiske myndighetene håndterte epidemien. Disse midlene ble plassert i kontanter, 
norske statskasseveksler og pengemarkedsfond. Da coranafrykten bredte seg over børsene 
satt Trend Global med nesten to tredjedeler av porteføljen i kontanter, statspapirer og 
pengemarkedsfond. Resterende del av porteføljen er i defensive lavbetaaksjer. Denne 
porteføljefordelingen bidro til at fondet ble skånet for det bratte børsfallet vi fikk mot 
slutten av måneden.

Gjennom måneden gjorde vi følgende justeringer i porteføljen. Sektorene vi vektet oss 
videre ned i var kapitalvaresektoren med salg av Amazon.com Inc og Starbucks 
Corporation. Finanssektoren med salg av Allstate Corp og CME Group Inc.

I teknologisektoren byttet vi ut Intuit Inc med Accenture PLC.

Sektoren vi vektet opp i var helsesektoren med kjøp av Abbott Laboratories. Vi økte også 
eksponeringen av statsobligasjoner.

Februar 2020

Verdipapirfondet Norse Trend USA Fondskurs pr. månedsskifte : 61 112,37

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

vektkalkulasjonen.



 Fondskommentar Verduiutvikling

Porteføljeoversikt Nøkkeltall og statistikk

Navn  Land Andel Avkastningsperiode Norse Utbytte Referanseindeks

NO 3,72 % -3,50 % -7,24 %

NO 3,57 % -4,54 % -8,55 %

NO 3,38 %

NO 3,00 % 7,24 % 7,81 %

NO 3,17 % - -

NO 3,08 % 2,37 % -1,41 %

NO 3,91 % - -

NO 3,92 % 11,72 % 11,96 %

NO 4,48 % 10 største investeringer Fondsfakta

NO 4,35 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

NO 4,65 % AKER ASA-A SHARES 4,65 % og har mandat til å være investert i

NO 4,52 % YARA INTERNATIONAL ASA 4,52 % norske verdipapirer. 

NO 4,33 % AF GRUPPEN ASA 4,48 % Fondet investerer i utbyttebetalende

NO 2,89 % SPAREBANK 1 SMN 4,35 % verdipapirer, og kan gå inntil 100 %

NO 2,68 % DNB ASA 4,33 % i kontanter i perioder hvor aksje-

NO 3,42 % TELENOR ASA 3,94 % markedene trender negativt.

NO 3,85 % SPAREBANK 1 OESTLANDET 3,92 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

NO 2,37 % SPAREBANK 1 NORD-NORGE 3,91 % Fondets referanseindeks:

NO 3,75 % SALMAR ASA 3,85 % Oslo Børs Fondsindeks 80%

NO 3,94 % STOREBRAND ASA 3,75 % Renteindeks ST3X 20%

NO 2,59 % Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

Bank/Finans 43,88 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Forbruksvarer 16,60 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Industri 10,66 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Råvarer 10,05 %

Telekommunikasjon 5,22 % Org. nr. / ISIN

Infrastruktur 4,92 % NO 001 0843212

Råvarer 4,48 %

IT/Teknologi 4,20 % Oppstart fond:

11. mars 2019

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Norge 75,57 %  

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 75,57 %

Bankinnskudd 24,43 %

LEROY SEAFOOD GROUP ASA

SBANKEN ASA

STOREBRAND ASA

TELENOR ASA

MOWI ASA

ORKLA ASA

SALMAR ASA

YARA INTERNATIONAL ASA

DNB ASA

SPAREBANK 1 SR BANK ASA

AF GRUPPEN ASA

SPAREBANK 1 SMN

AKER ASA-A SHARES

SPAREBANK 1 NORD-NORGE Standardavvik siste år

SPAREBANK 1 OESTLANDET Standardavvik siden oppstart

BORREGAARD ASA Siden oppstart (11.03.19)

ENTRA ASA Siste 12 mnd.

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Avkastning i 2019

FJORDKRAFT HOLDING ASA Siste måned

VEIDEKKE ASA Inneværende år (fra 11.03.19)

KITRON ASA Siste 3 år
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Februar ble en utfordrende måned i aksjemarkedene noe også Verdipapirfondet Norse 
Utbytte fikk merke med en nedgang på 3,50 prosent. Referanseindeksen falt med 7,24 
prosent, drevet av et betydelig nedsalg av energi- og industriaksjer. Med lav vekt i disse 
sektorene, utviklet fondet seg betydelig bedre enn markedet.

I tillegg til høy vekting i defensive aksjer har vi også i Norse Utbytte hatt en høy 
kontantandel, ca 35 prosent gjennom måneden. Med en betydelig andel kontanter vil vi se 
etter lavt prisede aksjer på svake dager. Vi valgte derfor å benytte oss av lave kurser til å øke 
eksponeringen noe på månedens siste dag. Oslo Børs er som kjent en oljetung børs og har 
blitt sterkt påvirket av at oljeprisen falt med 11,55 prosent i februar. Norse Utbytte har for 
tiden ikke noe eksponering i energiaksjer.

Gjennom måneden gjorde vi noen justeringer i porteføljen. Sektorene vi vektet ned i var 
energisektoren med salg av Equinor ASA og TGS NOPEC Geophysical Company. 
Forbrukersektoren med salg av Europris ASA.

Sektoren vi vektet opp i var finanssektoren med kjøp av Aker A-aksjer.

Februar 2020

Verdipapirfondet Norse Utbytte Fondskurs pr. månedsskifte : 51 187,25

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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