
Fondet har andelsklasser - A, B, C, D og F 

ODIN Norge NOK 30.04.2023 

Oppsummeringen fra rapporteringssesongen for 4. kvartal var at selskapene jevnt 

over leverte bedre enn man kunne forventet – i Norge, men også for øvrig i Norden. 

Den gang var veksten i inntekter god og også vekst i profitt, men dog ikke like mye, 

slik at marginene var noe mer presset. 

De første rapportene for første kvartal i 2023 har fortsatt på samme vis. 

Topplinjeveksten er overraskende god, profitten vokser og til og med 

ordreinngangen virker ganske så betryggende. Dette gjelder både store 

industriselskaper og også de noe mindre selskapene.  

Særlig ser vi at selskaper med gode markedsposisjoner evner å flytte inflasjonen i 

inputkostnader over på kundene. For de noe mer råvareeksponerte selskapene er 

lønnsomheten svakere enn den var på høyeste i 2022, men likevel på høyt nivå 

historisk sett for mange av dem. 

Resultatmessig har porteføljeselskapene i ODIN Norge levert gode tall, og de 

endringene vi har gjort i løpet av 2023 skyldes derfor ikke operasjonell utvikling 

men snarere relativt store kursendringer som gjør det aktuelt å endre vektene av 

hvert selskap i fondet.  

Endringer i porteføljen  

Vi har også i løpet av april gjort noen endringer i porteføljen på grunn av store 

kursutslag og igjen økt i energisektoren. 

Et «utbyttefond» 

ODIN Norge er ikke et utbyttefond i tradisjonell forstand. Men den høye 

inntjeningen i porteføljeselskapene har ført til at vi forventer stor utbytteutdeling nå 

i løpet av våren 2023. 

Faktisk er det slik at basert på verdien av fondet ved inngangen til året, så vil 

utbytte yield (utbytte i % av verdi) komme over 5% - og dette er uvanlig.  

Disse pengene vil bli reinvestert i selskapene i fondet, da vi sjelden sitter med en 

kontantandel over 1% av fondets verdi. 

Er høyt utbytte et ubetinget gode? 

Undersøkelser har vist at selskaper som betaler utbytte historisk har vist seg å 

være en god investering avkastningsmessig. Årsakene kan være flere, men har nok 

noe å gjøre med at langsiktig utbytte krever at selskapene tross alt er lønnsomme 

og at kapitalallokeringen er fornuftig.  

Likevel er det slik at vi i ODIN strengt tatt heller ønsker at selskapene selv 

reinvesterer pengene i egen drift framfor å betale ut – forutsatt at midlene 

investeres i noe med høy kapitalavkastning. Det er her compounding – eller rentes 

rente effekten – kommer inn, og kan skape eksepsjonell avkastning over lang tid. 

Akkurat nå er imidlertid inntjeningen så god i en del selskaper, at både behovet for 

reinvestering og muligheten for å betale utbytte er dekket, og da sier vi som Ole 

Brum: «Ja takk, begge deler». 

Hvorfor være investert i fondet? 

Norsk økonomi er robust og utvikler 

seg godt. Fri valuta og gode stats-

finanser demper virkningene av sving-

ninger i råvarepriser. En investering i 

ODIN Norge gir eksponering mot et 

godt hjemmemarked så vel som attrak-

tive posisjoner i selskaper rettet mot 

verdensmarkedet. 

Hvordan er fondet posisjonert? 

ODIN Norge er satt sammen av 25-35 

selskaper som har eksponering mot 

ulike drivere og er godt posisjonert for 

verdiutvikling over tid. Fondet kan 

deles i tre. Den første gruppen består 

av selskaper med sterke markeds-

posisjoner rettet mot innenlandsk 

konsum. Den andre gruppen består av 

globale selskaper rettet mot attraktive 

råvaremarkeder med gode kostnads-

posisjoner. Den siste gruppen består 

av selskaper med unike teknologiske 

posisjoner rettet mot attraktive nisje-

markeder. Fondet består av gjennom-

gående solide selskaper med attrak-

tive posisjoner som leverer god avkast-

ning på kapitalen. Vi tror de vil fortsette 

å levere god avkastning fremover. 
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Kitron 1,69 %

Borregaard 1,35 %

Veidekke 1,11 %

Telenor 1,01 %

Atea 0,82 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Aker BP -0,87 %

Equinor -0,78 %

Elektroimportøren -0,17 %

XXL -0,11 %
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Kongsberg Gruppen 0,58 %
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Fondsstruktur

Bloomberg kode

Investeringsprofil

Minste tegningsbeløp

Forvaltningskapital 10 280 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

Aktiv andel

Sharpe Ratio

0,46

1,16 0,88

Standard avvik *) 15,53 16,44

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio

4,23

0,90

4,78

0,72

Risikonivå 6 (av 7)

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)
>500 6,70 %

100-500 20,71 %

20-100 35,65 %

<20 34,34 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets
risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Historisk avkastning % (NOK)*

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene.
Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse,
hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

4,55Portefølje, annualisert 9,62 0,98 18,66 8,51 10,67 13,59

Indeks, annualisert

Portefølje, akkumulert

2,71

-

5,76

-

-1,68

-

15,24

67,08

7,30

50,46

9,69

175,59

10,39

4 986,66

Indeks, akkumulert - - - 53,04 42,24 152,11 2 008,20

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)

9,4

14,5
12,6

8,8

13,0

17,0

-3,7

15,6

7,1

26,5

-7,0

21,0

24,2

5,7 6,7

11,5

17,0

-2,2

19,2

7,3

21,1

-7,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ODIN Norge C NOK Indeks

Avkastning siste 5 år % (NOK)

-40,00 %

-20,00 %

0,00 %

20,00 %

40,00 %

60,00 %

80,00 %

04.2018

09.2019

03.2021

08.2022

ODIN Norge C NOK Indeks




