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2 % årlig

SFDR klassifisering   

Klasse 6 (grå kategori)

FONDETS RISIKOKLASSIFISERING

AVKASTNING I % AVKASTNING SIDEN OPPSTART

Fond Indeks

Siste mnd. 3,85 % 4,50 %

Hittil i år -2,32 % -5,32 %

1 år 0,74 % -3,87 %

3 år 50,48 % 27,12 %

5 år

10 år

P.a. siden start 12,5 % 8,4 %

RISIKOMÅL

1 år 3 år

Beta 0,78          0,69          

Tracking Error 6,17          5,39          

Standardavvik 18,7 % 16,3 %

Sharpe 0,03          0,87          

MÅNEDSAVKASTNING (%)

Jan Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des År

1,2 % 3,6 % 0,1 % 0,0 % -8,4 % 6,9 % -2,6 % -11,7 % 6,4 % 3,9 % -2,3 %

-0,2 % 7,2 % 2,0 % 3,5 % -0,6 % 1,1 % 0,8 % 1,3 % 5,1 % -2,8 % 3,1 % 28,9 %

-1,1 % -9,6 % 7,8 % 3,1 % -0,7 % 3,5 % 3,8 % 0,6 % -3,8 % 11,1 % 4,3 % 14,7 %

-1,4 % -1,4 % 2,0 % -1,4 % -0,6 % 1,0 % 0,9 % 2,5 % 4,2 % 7,2 %2019
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Verdipapirfondet Norse Utbytte

Det var tidvis store bevegelser i det norske aksjemarkedet gjennom november. Fallende oljepriser og 
sterke internasjonale markeder har trukket markedet i ulike retninger. Oljeprisen falt bratt etter at det gikk 
rykter om at Saudi Arabia og andre OPEC land diskuterte ytterligere produksjonsøkning. Samtidig kom 
nyheten om smittoppblomstring og strengere covid-politikk i Kina som kan legge en demper på 
etterspørselen. Ryktene om produksjonsøkning ble raskt avkreftet av Saudi Arabias energiminister, og 
oljeprisen styrket seg kortsiktig før frykt for etterspørselssvekkelse sendte prisen videre ned.  

Økonomiske nøkkeltall fortsetter å prege markedene, og svake tillitstall fra forbrukere og foretak bidrar til 
å dempe forventningene til den økonomiske utviklingen fremover. Strøm- og energipriser preger 
inflasjonsforventningene, og globalpolitisk uro preger markedsstemningen. Til tross for et utfordrende 
globaløkonomisk landskap, er den økonomiske utviklingen i Norge solid. BNP-vekst og eksportinntekter i 3. 
kvartal ble bedre enn forventet, selv om de viser tegn til en viss svekkelse. Fallende boligpriser og fortsatt 
høy inflasjon øker spenningen til rentebeslutningen fra Norges Bank den 15. desember.

Vi fortsetter å ha en spredt portefølje med en viss overvekt av bank/finans aksjer i fondet. Usikkerheten i 
energimarkedet gjør at vi velger å holde en lav eksponering mot oljerelaterte papirer, og 
markedssvingningene gjør at vi vil videreføre en moderat høy kontantposisjon slik at vi kan utnytte 
kortsiktige muligheter som oppstår i markedet.
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Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig 
avkastning i fondet.  Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy 

risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. 
Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdipapirfondet Norse Utbytte er et norsk verdipapirfond (UCITS) med mandat til å investere i aksjer og 
grunnfondsbevis i Norge. Fondet investerer i aksjer med gode fundamentale utsikter og en attraktiv 
utbyttepolitikk. Selskaper med en sterk ledelse, solid balanse og forutsigbarhet i nær kontantstrøm 
prioriteres i vår utvelgelse av investeringer. Samtidig holder vi et øye på strømmen av "smarte penger" for å 
se hvordan innsidere og institusjonelle investorer posisjonerer seg i de aktuelle selskapene.

Fondet er klassifisert som "annet fond", og har mandat til selge seg helt ut av markedet i perioder med 
markedsusikkerhet. Det innebærer at vi i korte perioder kan sitte med store kontantposisjoner i påvente av 
gode timingmuligheter. 

Merk at historisk avkastning ikker er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets omløpshastighet, 
verdipapirfondets risiko, samt kostnader. Avkastningen kan bli negativ. 



10 STØRSTE INVESTERINGER

Aksje Sektor Vekt P/E Utbytte ESG rating

STOREBRAND Bank/Forsikring 6,0 % 17,6 4,1 % 68

ORKLA Forbruksvarer 4,7 % 13,4 4,3 % 68

EQUINOR Energi 4,2 % 5,1 1,8 % 60

KONGSBERG GRUPPEN Industri 4,0 % 27,5 3,7 % 72

GJENSIDIGE FORSIKRING Bank/Forsikring 4,0 % 20,8 4,0 % 68

BORREGAARD Råvarer 3,8 % 17,9 1,7 % 47

ELKEM Råvarer 3,8 % 2,5 8,5 % 50

PROTECTOR FORSIKRING Bank/Forsikring 3,8 % 29,3 7,9 % 48

SPAREBANK 1 SR-BANK Bank/Forsikring 3,7 % 9,5 5,2 % 72

EUROPRIS Forbruksvarer 3,6 % 11,0 3,9 % 54

SEKTORFORDELING GEOGRAFISK FORDELING

AKTIVAFORDELING

KONTAKTINFORMASJON

Kundesupport

Norse Forvaltning AS

Postboks 2027, Vika
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E-post: post@norseforvaltning.no

Besøksadresse

Norse Forvaltning AS

Klingenberggata 7A

0161 OSLO
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www.norseforvaltning.no

Merk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig 
avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av 
markedsutvikling, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, 
samt kostnader og omløpshastighet. Avkastningen fra fondet kan 
bli negativ. Se fondenes nøkkelinformasjon og prospekt for 
ytterligere detaljer. Alle dokumenter som er nødvendige for å 
vurdere fond forvaltet av Norse Forvaltning, er å finne på våre 
nettsider. Ta kontakt på telefon dersom det er ytterligere spørsmål 
om våre fond. 

Norse Forvalting AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.
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