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Covid 19 pandemien fortsatte å prege markede-
ne i april, men utviklingen sto i sterk kontrast 
til den svake utviklingen i mars. Den ameri-
kanske børsindeksen S&P 500 hadde sin ster-
keste måned siden 1987, til tross for økende 
frykt for de negative effektene pandemien kan 
påføre den amerikanske økonomien. 
 
Med en oppgang på 13 prosent i april, er indek-
sen nå opp mer enn 30 prosent fra sitt laveste 
nivå i dette bearmarkedet, som ble nådd 23. 
mars. Til manges overraskelse har oppgangen 
vært usedvanlig sterk, og enkelte aksjer er alle-
rede tilbake på sitt nivå fra årsskiftet. 

 
Oppgangen gir klare signaler om at investorer 
har sterk tiltro til at myndighetenes tiltak vil 
føre til stabilisering i økonomien raskere enn 
hva man fryktet under nedturen i februar og 
mars. Den nervøse optimismen har ført til at de 
fleste global aksjemarkedene ser noe overkjøpt 
ut på kort sikt. Analytikere og forvaltere arbei-
der med nye og oppdaterte estimater for sel-
skapenes inntjening, og må bruke kvalifiserte 
gjetninger for de fleste av sine variabler i kalky-
lene. Etterspørselsusikkerheten er stor, men 
prisutviklingen på råvarer er like usikker, til-
gang på produksjonskapasitet og arbeidskapi-
tal er usikker i enkelte bransjer, og transport og 
logistikk like vanskelig å beregne, valutakurs-
utviklingen må man heller ikke glemme.  
 
I slike situasjoner må man legge kalkylene til 
side, og benytte sunn fornuft. All fornuft tilsier 
at den skaden som coronaepidemien har påført 
en rekke bransjer, vil ta lang tid å reparere. En 
gradvis gjenåpning som vi nå ser vil ta tid, og 
markedssituasjonen for de fleste bransjer vil 
være usikker i flere kvartaler fremover. Selv om 
sentralbankene setter ned renten og tilfører 

stimuli, vil etterspørselssituasjonen være an-
strengt. Man må derfor ha tålmodighet. I Norse 
Forvaltning har vi tålmodighet og de verktøy 
som trengs for å skape avkastning, selv i et 
vanskelig marked. Vi er aktive i markedet og 
besitter i perioder store kontantposisjoner der-
som markedspsykologien endrer seg i negativ 
retning.   
 
På den makroøkonomiske arenaen har de ne-
gative nyhetene stått i kø. Amerikanske ar-
beidsledighetstall var som forventet katastro-
falt svake, med 20,5 millioner arbeidssøkende 
for april, tilsvarende en ledighet på 14,7 pro-
sent. Hver uke søker mer enn 3 millioner ame-
rikanere om ledighetstrygd, noe som er rekord-
høyt. Selv under den store depresjonen var det 
høyeste ukentlige tallet 665.000 personer 
(uten sammenligning for øvrig). Selv om coro-
naeffekten i første kvartal var begrenset for 
USA sin del, rapporterte de amerikanske myn-
dighetene om svak økonomisk utvikling i første 
kvartal. Landets brutto nasjonalprodukt falt 
med 4,8 prosent, noe som var svakere enn for-
ventet. Fallet er det største siden 2008, og gir 
varsel om at man går mot et rekordsvakt andre 
kvartal. 
 
Til tross for krigstyper i avisene og en flom av 
negative nyheter, har det vært enkelte lyspunk-
ter. Alphabet hadde en sterk kursoppgang etter 
at selskapet rapporterte bedre kvartalstall enn 
forventet. American Express utviklet seg tilsva-
rende positivt etter sterke resultattall.  
 
Den amerikanske sentralbanken annonserte på 
sitt rentemøte i april at renten vil bli holdt på et 
lavt nivå inntil arbeidsmarkedet har bedret seg, 
og inflasjonen har tatt seg opp. Det kan ta tid, 
og vi kan dermed se for oss lav rente i lang tid 
fremover. 
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Kraftig børsoppgang i USA 

      
   

Aksjemarkedene i Europa henger litt etter USA 

Kilde: Bloomberg 
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Månedsrapport       

I Europa har utviklingen også vært laber, og 
nøkkeltall som har blitt offentliggjort har vist 
hvilken dramatisk effekt pandemien har hatt 
på den europeiske økonomien. Italia rappor-
terte et fall i bilsalget på 98 prosent i april! 
Svekkelse i produktivitet og etterspørsel har 
ført til omfattende ringvirkninger i en allerede 
svak europeisk økonomi. Europa var raskt ute 
med å stenge ned aktiviteten da pandemien 
brøt ut i Italia, og har dermed fått merke en 
vesentlig større negativ effekt på den økono-
miske utviklingen. Utviklingen i brutto nasjo-
nalprodukt i EU var ned med nærmere 15 pro-
sent annualisert i første kvartal. Dette er en 
dramatisk nedgang fra siste kvartal i 2019, 
som viste en økning på 6 prosent annualisert. 
Med den svake aktiviteten vi har sett i Europa 
så langt i andre kvartal, vil vi mest sannsynlig 
oppleve dramatisk svake tall også for andre 
kvartal. 

 
Global vekst viser en betydelig svekkelse, og 
bunner mest sannsynlig ut i andre kvartal. Det 
er stor sannsynlighet for at bunnen allerede er 
passert. Hvor raskt vi kan forvente en innhen-
ting er derimot usikkert. Vi må regne med at 
det vil være ulike former for restriksjoner en 
god stund fremover, med ulik grad av økono-
misk påvirkning. Selv om restriksjoner blir 
opphevet vil det ta tid før forbrukerne kommer 
tilbake til tidligere forbruksmønster. Eksem-
pelvis vil cruisepassasjerer trolig være avven-
tende en god stund til. Med eldre personer 
som målgruppe, krav om sosial distanse, usik-
kerhet om når bølge to av viruset vil treffe, og 
uhyggelige karantenehistorier fra februar og 
mars, er det lett å utsette cruiset et år eller to. 
Det samme kan gjelde flyreiser for kunder som 
føler seg utsatt. 
 
Dette vil føre med seg en strukturell etterspør-
selssvikt som kan fortsette ut året. Arbeidsle-
digheten vi så langt har sett vil dermed ikke 
umiddelbart falle til nivået før coronautbrud-
det. En gradvis økning i sysselsettingen vil føre 
til en utsettelse i aktiviteten og den økonomis-
ke veksten. Det er derfor en mindre sannsyn-

lighet for at vi vil se en v-formet innhenting i 
økonomien.  
Oljeprisen WTI dundret gjennom null nivået 
og stengte på USD -37 den 20. april. Det var 
forventet at oljeprisen ville svekkes seg ytterli-
gere i takt med etterspørselssvikten i marke-
det, men det var få eller ingen som hadde for-
ventet at oljeprisen skulle havne på minussi-
den. Velfylt oljelagre sammen med forfall på 
futureskontrakter, førte til en desperat jakt på 
lagringsplass av fysisk olje og salg av kontrak-
ter med betydelig rabatt. Ingen vil ha levering 
av olje i mai med dagens etterspørselssitua-
sjon. Spørsmålet er også om noen vil ha olje i 
juni og juli.  
 
OPEC+ produksjonskuttene har trådt i kraft 
nå i mai, og vi har kortsiktig fått et lettelsesral-
ly. Selv om produksjonskutt er på plass, må 
etterspørselssituasjonen forbedre seg, noe som 
kan ta lang tid. Etterspørselssvikten fra trans-
portbransjen og private husholdninger er dra-
matisk over hele verden. USA er verdens størs-
te oljeforbrukende nasjon, og innværende år 
forventes etterspørselen å falle til historisk 
lave nivåer. Perioden mellom Memorial day i 
slutten av mai og Labour day første mandag i 
september, omtales som «driving season». 
Etterspørselen etter raffinert råolje stiger i 
takt med amerikanernes ferieavvikling og fri-
tidsaktiviteter. I år forventes det en reduksjon 
på mer enn 50 prosent i «driving seson».  I 
India har man allerede opplevd en betydelig 
etterspørselssvikt. Etterspørselen etter bensin 
er ned med 50 prosent, diesel ned med 64 
prosent i april. India er verdens tredje største 
oljeforbrukende nasjon, og et av landene som 
sist ble stengt ned på grunn av den pågående 
pandemien. Man kan dermed forvente en 
langvarig etterspørselssvikt i India. 
 
Det er derfor få signaler som varsler en snarlig 
prisøkning på olje, noe som er dårlig nytt for 
Norge. Vi tror derfor at man fortsatt har størst 
avkastningspotensial i internasjonale aksjer, i 
fremmed valuta.  
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Prisen på Brent oljen holder seg over null 

Kilde: Bloomberg 

      
   

Kollaps i amerikansk forbrukertillit 

Kilde: Bloomberg 
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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 5,59 % 10,18 % 8,46 %

US 5,15 % 15,06 % 1,77 %

US 4,05 % 16,61 % 13,13 %

US 3,88 % 24,93 % 28,27 %

US 3,78 % 29,32 % 36,64 %

US 3,62 % 226,39 % 272,67 %

US 3,41 % 28,19 % 21,88 %

US 3,40 % 17,97 % 13,73 %

US 3,14 % 10 største investeringer Fondsfakta

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

US 2,71 % MICROSOFT CORP 5,59 % og har mandat til å være investert i

APPLE INC 5,15 % aksjemarkeder over hele verden. 

PROCTER & GAMBLE CO/THE 4,05 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

NETAPP INC 3,88 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % 

WESTERN DIGITAL CORP 3,78 % i kontanter i perioder hvor aksje-

MICRON TECHNOLOGY INC 3,62 % markedene trender negativt.

WALT DISNEY CO/THE 3,41 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

XEROX HOLDINGS CORP 3,40 % Fondets referanseindeks:

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 3,14 % Verdensindeks i USD

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

Største bransjeeksponeringer Referanseindeksen er endret som følge 

Bransje Andel av mandatendring i september 2018.

IT/Teknologi 82,08 % Omkostninger:

Forbruksvarer 9,72 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Innløsningsomkostninger:               1 %

Årlig forvaltningskostnad:               2 %

ISIN

NO 001 0545 908

Oppstart fond:

  20. oktober 2009

Geografisk eksponering

Land Andel Ansvarlig forvalter:

USA 41,64 % Svein Alexander Gogstad

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 41,64 %

Bankinnskudd 58,36 %

Siste måned

Inneværende år

Siste 12 mnd.

Siste 3 år

Standardavvik siste år

Avkastning i 2019

Siden oppstart (20.10.09)MICRON TECHNOLOGY INC

WALT DISNEY CO/THE

XEROX HOLDINGS CORP

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

ADOBE INC

MASTERCARD INC - A

MICROSOFT CORP

APPLE INC

PROCTER & GAMBLE CO/THE

NETAPP INC

WESTERN DIGITAL CORP

Standardavvik siden oppstart
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April 2020

April ble en sterk måned for Verdipapirfondet Trend Global der fondet styrket 
seg med 10,18 prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som 
styrket seg med 8,46 prosent. Hittil i år er fondet opp 15,06 prosent, dette er 
betydelig bedre enn fondets referanseindeks som er opp 1,77 prosent.

Coronaviruset fortsetter å prege vår hverdag, også livet på børsen. Gjennom 
måneden har de store svingningene vi så i mars fortsatt. Vi har benyttet disse 
svingningene til å vekte oss opp på svake dager og vekte oss ned på sterke 
dager. Ved å være aktive har vi klart å oppnå meravkastning i forhold til 
fondets referanseindeks. Den siste tiden har vi valgt å ta ned eksponeringen i 
fondet og sitter med ca. 60 prosent av fondets midler i kontanter. Vi kommer 
til å være opportunistiske også fremover og være klare til å kjøpe når vi ser 
det er hensiktsmessig. 

Fondskurs pr. månedsskifte : 326 292,51

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 5,44 % 4,96 % 3,64 %

FR 5,26 % 2,88 % -6,52 %

FR 5,03 % 2,72 % 2,63 %

DE 5,02 % 14,10 % 25,13 %

SE 4,53 % -6,61 % 13,94 %

DE 4,42 % 28,12 % 66,52 %

DE 4,33 % 24,09 % 20,94 %

FR 3,98 % 16,76 % 15,55 %

CH 3,82 % 10 største investeringer Fondsfakta

FR 3,67 % Navn Andel Fondet er klassifisert som et aksjefond

SE 3,62 % SOPRA STERIA GROUP 5,44 % og har mandat til å være investert i

FR 3,59 % SANOFI 5,26 % aksjemarkeder i Europa 

DE 3,58 % TELEPERFORMANCE 5,03 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

DE 3,49 % DEUTSCHE BOERSE AG 5,02 % metoden, og fondet kan gå inntil 20 %

SE 3,35 % SKANSKA AB-B SHS 4,53 % i kontanter i perioder hvor aksje-

FR 3,03 % HELLA GMBH & CO KGAA 4,42 % markedene trender negativt.

FR 2,99 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,33 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

DE 2,83 % EIFFAGE 3,98 % Fondets referanseindeks:

FR 2,66 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,82 % Europa indeks Net TR EUR

FR 2,65 % L'OREAL 3,67 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

FR 2,65 % Største bransjeeksponeringer  

NO 2,60 % Bransje Andel Omkostninger:

Industri 35,22 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

IT/Teknologi 11,84 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Helse/Farmasi 11,00 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Kapitalvarer 9,59 %

Bank/Finans 9,51 % ISIN

Forbruksvarer 8,80 % NO 001 0699 598

Telekommunikasjon 7,26 %

Infrastruktur 3,62 % Oppstart fond:

19. desember 2013

  

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Frankrike 40,96 %

Tyskland 23,69 %

Sverige 11,50 % Fondets risikoklassifisering

Sveits 3,82 %

Norge 2,60 %

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 82,56 %

Bankinnskudd 17,44 %

SOPRA STERIA GROUP Siste måned

DEUTSCHE BOERSE AG Avkastning i 2019

SKANSKA AB-B SHS Siste 3 år

SANOFI Inneværende år

TELEPERFORMANCE Siste 12 mnd.

EIFFAGE Standardavvik siden oppstart

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

HELLA GMBH & CO KGAA Siden oppstart (19.12.13)

INFINEON TECHNOLOGIES AG Standardavvik siste år

RHEINMETALL AG

PUMA SE

TELIA CO AB

L'OREAL

ATLAS COPCO AB-A SHS

DANONE

VINCI SA

VIVENDI

BUREAU VERITAS SA

LEGRAND SA

VEOLIA ENVIRONNEMENT

HANNOVER RUECK SE

ENTRA ASA
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April ble en sterk måned for Verdipapirfondet Trend Europa, der fondet styrket 
seg med 4,96 prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som styrket seg 
med 3,64 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,88 prosent, dette er betydelig bedre 
enn fondets referanseindeks som er ned 6,52 prosent.

Også i Europa begynner vi å se konsekvensene av coronaviruset. Land som 
Frankrike, Italia og Spania har hatt portforbud, og beordret befolkningen til å 
holde seg hjemme. Det skaper store problemer for mange næringer. Mange har 
blitt permittert fra jobbene sine, mens andre ser livsgrunnlaget for deres 
virksomhet forsvinne. Dette skaper misnøye i befolkningen og vi ser nå at flere 
land stadig letter på restriksjonene. Det blir spennende å se hvor raskt økonomien 
kommer i gang igjen nå som det åpnes mer. Vil for eksempel turistene komme når 
det drar seg mot sommer? Vi ser fortsatt usikkerheter i markedene, og har valgt å 
sitte med en høy kontantandel i påvente av gode kjøpsmuligheter.
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April 2020

Verdipapirfondet Norse Trend Europa Fondskurs pr. månedsskifte : 64 060,27

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 5,04 % 9,59 % 10,81 %

US 4,63 % 14,91 % 6,25 %

US 3,93 % 16,42 % 19,55 %

US 3,78 % 21,67 % 32,68 %

US 3,66 % - -

US 3,62 % 31,99 % 41,57 %

US 3,53 % 30,56 % 29,63 %

US 3,40 % 24,20 % 23,08 %

US 3,18 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 2,93 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 2,74 % MICROSOFT CORP 5,04 % og har mandat til å være investert i

APPLE INC 4,63 % amerikanske aksjer. 

NETAPP INC 3,93 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

WESTERN DIGITAL CORP 3,78 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 %

WALT DISNEY CO/THE 3,66 % i kontanter i perioder hvor aksje-

MICRON TECHNOLOGY INC 3,62 % markedene trender negativt.

PROCTER & GAMBLE CO/THE 3,53 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

XEROX HOLDINGS CORP 3,40 % Fondets referanseindeks:

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 3,18 % USA Ideks Net TR i USD

ADOBE INC 2,93 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

IT/Teknologi 82,22 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Telekommunikasjon 9,06 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Forbruksvarer 8,73 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Org. nr. / ISIN

NO 001 0814 098

Oppstart fond:

16. januar 2018

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

USA 40,44 %  

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 40,44 %

Bankinnskudd 59,56 %

MICROSOFT CORP Siste måned

WESTERN DIGITAL CORP Avkastning i 2019

WALT DISNEY CO/THE Siste 3 år

APPLE INC Inneværende år

NETAPP INC Siste 12 mnd.

XEROX HOLDINGS CORP Standardavvik siden oppstart

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

MICRON TECHNOLOGY INC Siden oppstart (16.01.18)

PROCTER & GAMBLE CO/THE Standardavvik siste år

ADOBE INC

MASTERCARD INC - A
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April ble en sterk måned for Verdipapirfondet Trend USA der fondet 
styrket seg med 9,59 prosent. Dette er noe svakere enn fondets 
referanseindeks som styrket seg med 10,81 prosent. Hittil i år er fondet 
opp 14,91 prosent, dette er betydelig bedre enn fondets referanseindeks 
som er opp 6,25 prosent.

Tross krisen vi er inne i nå er det mange selskaper som fortsatt gjør det 
bra. Teknologisektoren i USA har klart seg bra i denne perioden, og 
fondet har høy eksponering mot denne sektoren. Også i USA har vi 
brukt måneden på å kjøpe aksjer på svake dager og selge på sterke 
dager. Mot slutten av måneden har vi tatt ned risikoen og sitter med en 
kontantandel på ca. 60 prosent. 

April 2020

Verdipapirfondet Norse Trend USA Fondskurs pr. månedsskifte : 65 994,02

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 5,79 % 7,82 % 7,78 %

NO 4,07 % -7,00 % -13,31 %

NO 4,07 % -2,02 % -7,84 %

NO 4,04 % 7,24 % 7,81 %

NO 3,79 % - -

NO 3,71 % -0,27 % -6,54 %

NO 3,54 % - -

NO 3,54 % 18,85 % 18,48 %

NO 3,45 % 10 største investeringer Fondsfakta

NO 3,44 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

NO 3,38 % TELENOR ASA 5,79 % og har mandat til å være investert i

NO 3,36 % SPAREBANK 1 OESTLANDET 4,07 % norske verdipapirer. 

NO 3,30 % ENTRA ASA 4,07 % Fondet investerer i utbyttebetalende

NO 3,16 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 4,04 % verdipapirer, og kan gå inntil 100 %

NO 2,98 % STOREBRAND ASA 3,79 % i kontanter i perioder hvor aksje-

NO 2,56 % BORREGAARD ASA 3,71 % markedene trender negativt.

NO 2,47 % LEROY SEAFOOD GROUP ASA 3,54 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

NO 2,45 % SPAREBANK 1 SMN 3,54 % Fondets referanseindeks:

MOWI ASA 3,45 % Oslo Børs Fondsindeks 80%

VEIDEKKE ASA 3,44 % Renteindeks ST3X 20%

Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

Bank/Finans 34,56 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Forbruksvarer 16,31 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Råvarer 11,45 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Industri 10,78 %

Råvarer 9,94 % Org. nr. / ISIN

Telekommunikasjon 9,17 % NO 001 0843212

IT/Teknologi 3,92 %

Oppstart fond:

11. mars 2019

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Norge 63,10 %  

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 63,10 %

Bankinnskudd 36,90 %

TELENOR ASA Siste måned

SPAREBANK 1 OESTLANDET Inneværende år (fra 11.03.19)

STOREBRAND ASA Siste 3 år

BORREGAARD ASA Siden oppstart (11.03.19)

ENTRA ASA Siste 12 mnd.

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Avkastning i 2019

MOWI ASA

VEIDEKKE ASA

SPAREBANK 1 NORD-NORGE

LEROY SEAFOOD GROUP ASA Standardavvik siste år

SPAREBANK 1 SMN Standardavvik siden oppstart

DNB ASA

YARA INTERNATIONAL ASA

KITRON ASA

AF GRUPPEN ASA

SALMAR ASA

SELVAAG BOLIG ASA

FONDSFINANS OBLIGASJON
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April ble en sterk måned for Verdipapirfondet Norse Utbytte der fondet styrket seg med 
7,82 prosent. Dette er noe sterkere enn fondets referanseindeks som var opp med 7,78 
prosent. Hittil i år har fondet svekket seg med 7 prosent, noe som er vesentlig bedre enn 
fondets referanseindeks som er ned med 13,3 prosent.

På Oslo Børs klarte man å unngå den første store konkursen som følge av coronaviruset. 
Flyselskapet Norwegian har mistet så å si alle driftsinntekter på grunn av pandemien, og ble 
reddet i siste liten. En annen viktig næring er oljenæringen. Lavere etterspørsel etter olje, 
med påfølgende oljeprisfall vil få langvarige konsekvenser for norsk oljeindustri. 
Tilsvarende utfordringer på etterspørselssiden har vi innenfor reiseliv og store deler av 
råvarebransjen. Norse Utbytte har valgt å holde seg til strategien ved å være investert i 
kvalitetsselskaper som har gode utsikter til tross for den vanskelige økonomiske perioden.

I takt med børsoppgangen de siste dagene har vi valgt å ta ned markedseksponeringen for å 
ha muligheten til å utnytte potensielle markedsbevegelser.   

April 2020

Verdipapirfondet Norse Utbytte Fondskurs pr. månedsskifte : 49 864,01

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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