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Til tross for dystre utsikter og svake nøk-
keltall, utviklet de fleste aksjemarkedene 
seg positivt i mai. Den amerikanske S&P 
500 indeksen endte måneden i pluss med 
4,5 prosent. Baksiden av medaljen for 
norske investorer i amerikanske aksjer var 
at dollaren samtidig svekket seg med 5 
prosent mot norske kroner. 
 
Oslo Børs leverte også en sterk måned, 
med en oppgang på 2,8 prosent, hvor in-
dustri og finanssektoren var sterke bi-
dragsytere. 
 

 
I mai begynte en rekke europeiske land de 
første forsiktige lettelsene av pandemi 
restriksjonene som ble innført i mars. Det 
er nå klare tegn til at smittespredningen 
har bremset opp, og at antall innleggelser 
på sykehus og dødsfall faller tilsvarende. 
Nyheten om at man nærmer seg en vaksi-
ne mot Covid-19 sammen med nye finan-
sielle hjelpetiltak fra sentralbankene bidro 
til ytterligere optimisme. 
 
I april fikk man en markedsoppgang ba-
sert på en rekyl etter den overdrevne pes-
simismen som rådet i markedene i februar 
og mars. I mai så man et skifte i investore-
nes fokus fra kortsiktig innhenting til et 
mer langsiktig syn på at den økonomiske 
veksten vil komme tilbake etter en kortsik-
tig sterk svekkelse. Dette sammenfaller 
godt med investeringsbanken Goldman 
Sachs sin hypotese om at et «event» dre-

vet bearmarked har kort levetid og ofte får 
en reversering i form av en V-formasjon. 
 
Den amerikanske sentralbanken FED gikk 
ut i mai og sa at sentralbanken er villig til 
å gjøre det som må til for å styrke den 
amerikanske økonomien. Dette ga marke-
det ytterligere næring til børsoppgangen. 
Aksjemarkedene har alltid vært i forkant 
av den økonomiske syklusen, og den ster-
ke oppgangen som vi nå opplever tyder på 
at man forventer en rask forbedring i den 
økonomiske veksten så snart aktiviteten 
tar seg opp etter pandemien. Gapet mel-
lom aksjemarkedsutviklingen og den mak-
roøkonomiske utviklingen har aldri vært 
større.  Det knyttes dermed stor usikker-
het om man får en rask nok innhenting i 
økonomien til å understøtte markedsopp-
gangen. Så langt har det vært få tegn til 
bedring. 
 
Amerikanske jobbtall tegner fortsatt et 
dystert bilde, og tall fra ADP viser at 2,8 
millioner jobber gikk tapt i mai. Mer enn 
1,6 millioner av disse ansatte kom fra store 
selskaper med 500 eller flere ansatte. Det 
er snakk om en betydelig økning av ar-
beidsledige, men tallene står i skarp kon-
trast til april tallene som viste en nedgang 
på mer enn 20 millioner arbeidsplasser. 
Forventningene til tallene i mai var også 
langt svakere med et konsensusestimat på 
9 millioner arbeidsplasser. Til tross for at 
arbeidsledigheten er rekordhøy på 20 pro-
sent, er det optimisme knyttet til tallene 
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Kraftig børsoppgang i USA og Europa 

      
   

Fryktindeksen VIX er på vei tilbake til «normale» nivåer 
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Månedsrapport       

som viser at arbeidsledigheten øker i et 
lavere tempo.  
 
Den underliggende optimismen snudde 
brått da Kina innførte ny sikkerhetslov for 
Hong Kong. USA var raskt ute med å for-
dømme den nye loven, og truet med å 
innføre sanksjoner dersom loven blir inn-
ført. Dette føyer seg inn i rekken av kon-
fliktpunkter mellom de to nasjonene. Tid-
ligere i måneden gjorde Donald Trump 
det klart at det føderale pensjonsfondet 
Thrift Savings Plan må dumpe alle sine 
kinesiske aksjer. Samtidig gikk han ut 
med en advarsel mot å eie kinesiske ak-
sjer fordi USA har sanksjoner på trappene 
som vil ramme Kina. 
 
Usikkerheten til tross. Aksjemarkedene 
fortsetter å stige. «The market is climbing 
the wall of worry”. Aldri før har S&P 500 
indeksen steget så mye over 50 han-
delsdager som den har gjort mellom bun-
nen 23.mars og begynnelsen av juni. 
Sammenlignet med andre land, har Norge 
ved en kombinasjon av dyktighet, disiplin 
og flaks, klart seg bra gjennom pande-
mien. Store deler av samfunnet er nå 
gjenåpnet og mange permitterte kommer 
tilbake til sine jobber. Selv om store deler 
av samfunnet gradvis vender tilbake til 
arbeidet, har trolig de siste tre månedene 
ført til varige endringer innenfor en rekke 
bransjer.  
 
Digitaliseringsbølgen som har tvunget seg 
frem under epidemien har ført til histori-
ens raskeste digitale omstilling. Etter bare 
noen uker var alle komfortable med bru-
ken av digitale plattformer for kommuni-
kasjon og møteavvikling. Bruk av bestil-
lings- og betalingsapplikasjoner er også 
innført i stor stil, og har ført til en total 
omstrukturering av enkelte bransjer. 
Langtidseffekten av omstruktureringen 
som har skjedd og fortsatt skjer, vil få 
vidtrekkende konsekvenser. Konsekven-
sene er trolig så store at mange nå snak-
ker om et paradigmeskifte. Et paradigme-
skifte er et systematisk skifte i måten å 
tenke på som har omfattende betydning 
for vår atferd og holdninger. For enkelte 
bransjer snakker vi om en revolusjon som 
har ligget i kortene, men som har manglet 
en katalysator for å bli sparket i gang. Co-
vid-19 er i dette tilfelle katalysatoren. 
 
Digitaliseringsrevolusjonen vi nå ser har 
pågått en god stund i en rekke bransjer, 
nettbutikker, selvbetjeningsbanker og 
kjøp av feriereiser, bare for å nevne noen. 

Men restauranter, lærere, leger, psykolo-
ger og treningssentre har nå funnet ut at 
kundene er villige til å ta i bruk digitale 
plattformer for å benytte seg av deres tje-
nester. Gevinsten for kunden er tidsas-
pektet. Et legebesøk tar 10 minutter, tre-
ningstimen tar man hjemme, og på res-
taurant bestiller man og betaler på mobil-
telefonen. For bedriftene snakker man om 
betydelige besparelser i personal- og 
andre driftskostnader. Effektiviseringsge-
vinsten gir både økt topplinje og økte 
marginer. 
 
Den gradvise digitaliseringen som har 
pågått en stund, har ført til langt lavere 
arbeidsledighet enn tidligere forventet. 
Selv friksjonsledigheten har vært lav. Ar-
beidsplasser som har forsvunnet som føl-
ge av digitaliseringen har blitt erstattet av 
andre arbeidsplasser, og sysselsettings-
veksten har blitt opprettholdt. Når tre års 
digitaliseringsprosess gjennomføres på 
tre måneder samtidig som forbruks-
mønstre og holdninger endrer seg like 
raskt, vil det få langtidseffekter. Det er 
derfor stor sannsynlighet for at vi vil se en 
høy strukturell arbeidsledighet i lang tid 
fremover. Dette vil føre til betydelige 
samfunnsøkonomiske kostnader, og vil 
kreve betydelig forlengelse av økonomis-
ke stimulanser. Vi snakker nullrente i 
kombinasjon med finanspolitiske tiltak i 
lang tid fremover.  
 
Vi er inne i spennende tider, og veien vi-
dere vil være utfordrende for en rekke 
bransjer. Tilsvarende kan man forvente at 
utfordringene vil bli store også på makro-
økonomisk nivå. Lave renter har alltid 
vært gunstig for aksjemarkedet, og utsik-
ter til at rentene vil holde seg på et lavt 
nivå i lang tid fremover, gir et godt grunn-
lag for videre børsoppgang.   
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Fortsatt et betydelig potensial i markedene 
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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

NO 6,00 % -3,14 % -1,11 %

US 5,40 % 11,44 % 0,64 %

US 5,27 % 23,93 % 17,20 %

US 3,79 % 24,93 % 28,27 %

US 3,77 % 23,03 % 34,31 %

US 3,76 % 216,14 % 268,53 %

US 3,74 % 30,06 % 23,40 %

US 3,73 % 17,96 % 13,76 %

US 3,67 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 3,60 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 3,55 % FONDSFINANS OBLIGASJON 6,00 % og har mandat til å være investert i

US 3,53 % MICROSOFT CORP 5,40 % aksjemarkeder over hele verden. 

US 3,50 % APPLE INC 5,27 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 3,43 % KOHLS CORP 3,79 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 % 

US 3,09 % MICROCHIP TECHNOLOGY INC 3,77 % i kontanter i perioder hvor aksje-

US 3,01 % PROCTER & GAMBLE CO/THE 3,76 % markedene trender negativt.

US 2,96 % NETAPP INC 3,74 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

US 2,87 % GAP INC/THE 3,73 % Fondets referanseindeks:

US 2,80 % CORNING INC 3,67 % Verdensindeks i USD

US 2,71 % WESTERN DIGITAL CORP 3,60 % (Referanseindeksene omregnes i NOK)

Største bransjeeksponeringer Referanseindeksen er endret som følge 

Bransje Andel av mandatendring i september 2018.

IT/Teknologi 67,93 % Omkostninger:

Kapitalvarer 10,14 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Forbruksvarer 5,07 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Bank/Finans 4,78 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

ISIN

NO 001 0545 908

Oppstart fond:

  20. oktober 2009

Geografisk eksponering

Land Andel Ansvarlig forvalter:

USA 68,17 % Svein Alexander Gogstad

Norge 6,00 %

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 74,17 %

Bankinnskudd 25,83 %

Siste måned

Inneværende år

Siste 12 mnd.

Siste 3 år

Standardavvik siste år

Avkastning i 2019

Siden oppstart (20.10.09)PROCTER & GAMBLE CO/THE

NETAPP INC

GAP INC/THE

CORNING INC

WESTERN DIGITAL CORP

INTEL CORP

UNUM GROUP

FLIR SYSTEMS INC

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

NETFLIX INC

ADVANCED MICRO DEVICES

MASTERCARD INC - A

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A

MICRON TECHNOLOGY INC

FONDSFINANS OBLIGASJON

MICROSOFT CORP

APPLE INC

KOHLS CORP

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

ADOBE INC

Standardavvik siden oppstart
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Mai ble en svak måned for Verdipapirfondet Norse Trend Global der fondet 
svekket seg med 3,14 prosent. Dette er svakere enn fondets referanseindeks som 
svekket seg med 1,11 prosent. 

Etter noen måneder preget av ekstreme svingninger på verdens børser, ble mai 
en roligere måned der vi unngikk den verste volatiliteten. Gjennom måneden har 
samfunnet begynt og åpnes gradvis opp. Man kan igjen dra ut å spise og flere 
vender tilbake fra hjemmekontor. På børsen kan det virke som investorer og 
analytikere har innfunnet seg med at 2020 blir et dårlig år for mange selskaper, 
og velger heller å se enda lenger fremover. 

Vi hadde en stor del av porteføljen i kontanter gjennom måneden, men har nå 
vektet oss en del opp igjen i aksjer. Skulle vi se at markedsturbulensen skulle 
komme tilbake vil vi være lette på foten og gå i kontanter igjen. Den norske 
kronen styrket seg gjennom måneden, noe som bidro til at avkastningen i fondet 

ble negativ.

Fondskurs pr. månedsskifte : 316 042,88

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

DE 6,02 % 0,01 % -1,00 %

FR 5,07 % 2,89 % -7,46 %

FR 4,88 % 14,88 % 5,84 %

FR 4,87 % 14,10 % 25,13 %

CH 4,83 % -6,05 % 9,49 %

FR 4,72 % 28,14 % 64,85 %

DE 4,72 % 24,08 % 21,76 %

FR 4,62 % 16,82 % 15,68 %

FR 4,62 % 10 største investeringer Fondsfakta

SE 4,48 % Navn Andel Fondet er klassifisert som et aksjefond

NO 4,18 % PUMA SE 6,02 % og har mandat til å være investert i

DE 4,13 % L'OREAL 5,07 % aksjemarkeder i Europa 

SE 4,01 % EIFFAGE 4,88 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

DE 3,95 % DANONE 4,87 % metoden, og fondet kan gå inntil 20 %

FR 3,87 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 4,83 % i kontanter i perioder hvor aksje-

FR 3,58 % AIR LIQUIDE SA 4,72 % markedene trender negativt.

DE 3,58 % RHEINMETALL AG 4,72 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

FR 3,37 % SANOFI 4,62 % Fondets referanseindeks:

FR 3,36 % VIVENDI 4,62 % Europa indeks Net TR EUR

DE 3,14 % ATLAS COPCO AB-A SHS 4,48 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

Industri 37,53 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Kapitalvarer 11,60 % Innløsningsomkostninger:               1 %

Forbruksvarer 11,56 % Årlig forvaltningskostnad:               2 %

Helse/Farmasi 10,98 %

Bank/Finans 7,82 % ISIN

Råvarer 5,49 % NO 001 0699 598

Telekommunikasjon 5,37 %

IT/Teknologi 4,81 % Oppstart fond:

19. desember 2013

  

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Frankrike 42,96 %

Tyskland 25,55 %

Sverige 8,49 % Fondets risikoklassifisering

Sveits 4,83 %

Norge 4,18 %

Diverse andre 0,00 %

Sum aksjer 86,02 %

Bankinnskudd 13,98 %

BUREAU VERITAS SA

HANNOVER RUECK SE

TELEPERFORMANCE

DEUTSCHE BOERSE AG

LEGRAND SA

SKANSKA AB-B SHS

HELLA GMBH & CO KGAA

VINCI SA

ATLAS COPCO AB-A SHS

ENTRA ASA

INFINEON TECHNOLOGIES AG

SANOFI Standardavvik siden oppstart

VIVENDI

AIR LIQUIDE SA Siden oppstart (19.12.13)

RHEINMETALL AG Standardavvik siste år

PUMA SE Siste måned

DANONE Avkastning i 2019

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Siste 3 år

L'OREAL Inneværende år

EIFFAGE Siste 12 mnd.
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Mai ble en flat måned for Verdipapirfondet Trend Europa der fondet styrket seg 
med 0,01 prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som svekket seg 
med 1,00 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,89 prosent, det er betydelig bedre 
enn fondets referanseindeks som er ned 7,46 prosent.

Også landene i Europa begynner nå å åpne opp etter å ha vært stengt under den 
pågående pandemien. Portforbudene er opphevet og folk kan igjen gå ut og bruke 
penger i butikker og restauranter. Optimismen kommer gradvis tilbake, og det 
store spørsmålet er når den økonomiske aktiviteten tar seg opp igjen i de 
europeiske landene. Mange av landene er avhengige av inntekter fra turismen 
som trolig vil være betydelig redusert i lang tid fremover. Vi velger derfor å være 
forsiktig med sektorer som kan bli rammet av etterspørselssvikt fra turisme. 
Samtidig er vi forsiktig med geografisk eksponering i land med betydelig 
sensitvitet mot inntekter fra turismen.

Vi har opprettholdt en relativt høy kontantandel i fondene, og er forsiktige med å 
ta for høy risiko i dette usikre markedet.  85
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Mai 2020

Verdipapirfondet Norse Trend Europa Fondskurs pr. månedsskifte : 64 068,23

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

NO 6,20 % -2,88 % -0,37 %

US 5,04 % 11,60 % 5,86 %

US 4,90 % 25,69 % 25,38 %

US 3,91 % 21,67 % 32,68 %

US 3,78 % - -

US 3,76 % 28,19 % 41,05 %

US 3,73 % 30,22 % 30,05 %

US 3,67 % 23,99 % 23,07 %

US 3,62 % 10 største investeringer Fondsfakta

US 3,60 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

US 3,54 % FONDSFINANS OBLIGASJON 6,20 % og har mandat til å være investert i

US 3,54 % MICROSOFT CORP 5,04 % amerikanske aksjer. 

US 3,53 % APPLE INC 4,90 % Forvaltningen gjøres etter TREND-

US 3,39 % NETAPP INC 3,91 % metoden, og fondet kan gå inntil 100 %

US 3,13 % KOHLS CORP 3,78 % i kontanter i perioder hvor aksje-

US 3,09 % MICROCHIP TECHNOLOGY INC 3,76 % markedene trender negativt.

US 3,06 % GAP INC/THE 3,73 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

US 2,93 % CORNING INC 3,67 % Fondets referanseindeks:

US 2,87 % ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,62 % USA Ideks Net TR i USD

US 2,84 % WESTERN DIGITAL CORP 3,60 % (Referanseindeksen omregnes i NOK)

Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

IT/Teknologi 68,01 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Kapitalvarer 10,14 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Bank/Finans 4,78 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Forbruksvarer 4,57 %

Telekommunikasjon 4,13 % Org. nr. / ISIN

NO 001 0814 098

Oppstart fond:

16. januar 2018

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

USA 67,94 %  

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 74,14 %

Bankinnskudd 25,86 %

ADVANCED MICRO DEVICES

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

INTEL CORP

NETFLIX INC

MASTERCARD INC - A

FLIR SYSTEMS INC

PROCTER & GAMBLE CO/THE

ADOBE INC

WESTERN DIGITAL CORP

UNUM GROUP

MICRON TECHNOLOGY INC

CORNING INC Standardavvik siden oppstart

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A

MICROCHIP TECHNOLOGY INC Siden oppstart (16.01.18)

GAP INC/THE Standardavvik siste år

FONDSFINANS OBLIGASJON Siste måned

NETAPP INC Avkastning i 2019

KOHLS CORP Siste 3 år

MICROSOFT CORP Inneværende år

APPLE INC Siste 12 mnd.
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Mai ble en svak måned for Verdipapirfondet Norse Trend USA der fondet 
svekket seg med 2,88 prosent. Dette er svakere enn fondets referanseindeks som 
svekket seg med 0,37 prosent.

Fra USA har vi de siste dagene sett store demonstrasjoner i gatene grunnet 
politidrapet på George Floyd. Også har vi sett en president som ikke har greid å 
roe gemyttene. Dette sammen med den pågående pandemien ville normalt skapt 
turbulens på børsen. Mot alle odds fortsetter de amerikanske indeksene å stige 
og mange aksjer er nå tilbake på nivåer før pandemien traff markedene. 

Vi har foretatt relativt store justeringer i porteføljen gjennom måneden, og tar 
fortløpende gevinster i aksjer som gir unormalt høy avkastning på kort sikt. Vi 
fortsetter samtidig å være varsom mot negative trekk i markedsutviklingen, og 
inntar kontantposisjoner dersom vi ser tegn til svakhet i markedet. 

Mai 2020

Verdipapirfondet Norse Trend USA Fondskurs pr. månedsskifte : 64 093,78

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 5,45 % 3,13 % 2,72 %

NO 4,69 % -4,09 % -10,94 %

NO 4,46 % 4,36 % -3,36 %

NO 4,28 % 7,24 % 7,81 %

NO 4,26 % - -

NO 4,25 % 2,85 % -3,99 %

NO 4,12 % - -

NO 4,10 % 18,53 % 18,58 %

NO 3,95 % 10 største investeringer Fondsfakta

NO 3,74 % Navn Andel Fondet er klassifisert som "annet fond"

NO 3,70 % TELENOR ASA 5,45 % og har mandat til å være investert i

NO 3,62 % ENTRA ASA 4,69 % norske verdipapirer. 

NO 3,56 % SPAREBANK 1 OESTLANDET 4,46 % Fondet investerer i utbyttebetalende

NO 3,56 % VEIDEKKE ASA 4,28 % verdipapirer, og kan gå inntil 100 %

NO 3,47 % DNB ASA 4,26 % i kontanter i perioder hvor aksje-

NO 2,99 % SPAREBANK 1 SMN 4,25 % markedene trender negativt.

NO 2,70 % BORREGAARD ASA 4,12 % Se nøkkelinformasjon for mer detaljer.

NO 2,47 % MOWI ASA 4,10 % Fondets referanseindeks:

NO 2,16 % GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 3,95 % Oslo Børs Fondsindeks 80%

NO 2,04 % SELVAAG BOLIG ASA 3,74 % Renteindeks ST3X 20%

Største bransjeeksponeringer  

Bransje Andel Omkostninger:

Bank/Finans 35,81 % Tegningsomkostninger (Maks.):     3 %

Forbruksvarer 15,34 % Innløsningsomkostninger:                1 %

Råvarer 11,46 % Årlig forvaltningskostnad:                 2 %

Råvarer 10,32 %

Industri 8,58 % Org. nr. / ISIN

Telekommunikasjon 7,40 % NO 001 0843212

Infrastruktur 4,07 %

IT/Teknologi 3,67 % Oppstart fond:

11. mars 2019

Geografisk eksponering Ansvarlig forvalter:

Land Andel Svein Alexander Gogstad

Norge 73,56 %  

Fondets risikoklassifisering

Sum aksjer 73,56 %

Bankinnskudd 26,44 %

FONDSFINANS OBLIGASJON

SPAREBANK 1 SR BANK ASA

AF GRUPPEN ASA

YARA INTERNATIONAL ASA

FJORDKRAFT HOLDING ASA

KITRON ASA

SALMAR ASA

LEROY SEAFOOD GROUP ASA

SPAREBANK 1 NORD-NORGE

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

SELVAAG BOLIG ASA

STOREBRAND ASA

BORREGAARD ASA Standardavvik siste år

MOWI ASA Standardavvik siden oppstart

SPAREBANK 1 SMN Siden oppstart (11.03.19)

SPAREBANK 1 OESTLANDET Siste 12 mnd.

VEIDEKKE ASA Avkastning i 2019

TELENOR ASA Siste måned

ENTRA ASA Inneværende år (fra 11.03.19)

DNB ASA Siste 3 år
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Mai ble en sterk måned for Verdipapirfondet Norse Utbytte der fondet styrket 
seg med 3,13 prosent. Dette er bedre enn fondets referanseindeks som steg med 
2,72 prosent.

Også på Oslo børs ble mai en bra måned. Oljeprisen har steget kraftig og bidratt 
til å løfte kronekursen. Optimismen i de globale aksjemarkedene har trukket 
markedet opp. 

Vi har gradvis økt vår markedseksponering i takt med oppgangen, men har valgt 
å opprettholde en høy grad kontanter. Usikkerhet knyttet til 
etterspørselssituasjonen innenfor oljesektoren har gjort at vi har vært 
avventende til å vekte opp våre eksponeringer. Samtidig har vi valgt å holde oss 
borte fra aksjer som har falt mye, og hvor utsiktene til den fremtidige 
kontantstrømmen er utydelig.  Vi ønsker å se at guiding og tall for 2. kvartal 
understøtter forventningene som nå er priset inn i kursene før vi konkluderer 
med hvilke sektorer og enkeltaksjer som vil ha størst potensial fremover.

Mai 2020

Verdipapirfondet Norse Utbytte Fondskurs pr. månedsskifte : 51 427,17

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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