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Avkastning ODIN Sverige A – november 2022
Avkastning siste måned og hittil i år
● Fondet leverte siste måned en avkastning på 4,6 prosent. Referanseindeksens avkastning var 6,7 prosent.
●

Hittil i år er fondets avkastning -35,0 prosent. Referanseindeksens avkastning er -21,2 prosent hittil i år.

Kjøp og salg siste måned og hittil i år
●Siste
●

måned har vi solgt Storskogen og kjøpt flere aksjer i Cint och Vitec

Hittil i år er de største endringene kjøp av Fortnox, Astra Zeneca, Avanza och MIPS, ökningar i Assa Abloy,
Atlas Copco, Cint, Hemnet, Sinch, samt salg av NCC, Securitas, Duni, Cary, Storskogen och minskningar i Addnode,
Thule, Lifco, Embracer, Vitec, Lagercrantz, Addtech, Indutrade og Axfood.

Bidragsytere siste måned og hittil i år
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●

De beste bidragsyterne siste måned var Sinch og Atlas Copco.

●

De svakeste bidragsytere siste måned var Cint og Embracer.

●

Hittil i år er de beste bidragsyterne Munters Group og Axfood.

●

De svakeste bidragsyterne hittil i år er Embracer og Cary.

Prising av ODIN Sverige – november 2022
Prising av fondet
●
●
●
●

Fondet prises til 18,8 ganger neste 12 måneders resultater.
Fondet gir en forventet direkteavkastning på 1,8 prosent.
Målt mot bokført egenkapital prises fondet til 2,7 ganger.
Selskapene i fondet har en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 14,1 prosent.

Prising av N/A - OMXSB Cap GI
●
●
●
●

Markedet prises til 13,9 ganger neste 12 måneders resultater.
Markedet gir en direkteavkastning på 3,3 prosent.
Målt mot bokført egenkapital prises markedet til 1,9 ganger.
Selskapene i OMXSB Cap GI har en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 13,7 prosent.

Makroøkonomi
●
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OECDs ledende indikatorer indikerer nå at den økonomiske aktiviteten i områdene vokser over trend, og at
veksten er i en avmatningsfase.

Forvalters kommentar
Den sterke oppgangen i oktober fortsatte i begynnelsen av november, for
deretter å avta. Svingningene er fortsatt svært store i enkelte aksjer, og det er
fortsatt for tidlig å si om vi har sett bunnen eller ikke, selv om tegnene er der.
I løpet av måneden solgte vi aksjene våre i Storskogen. Gitt den svake
kursutviklingen gjennom året, har beholdningen veid mindre enn én prosent av
porteføljen, og i en slik situasjon har spørsmålet vært om vi skal øke
portefølje-vekten betydelig, eller selge den helt ut. Ettersom vi reduserte
vekten i de andre selskapene med oppkjøpsmodell betydelig i oktober (Lifco,
Indutrade, Addtech og Lagercrantz), har det vært vanskeligere å forsvare en
kraftig økning i Storskogen, til tross for at vi vurderer aksjen som veldig
undervurdert. I en annen markedssituasjon hadde vi kanskje økt posisjonen
betydelig, men gitt at så mange andre kvalitets-aksjer også har blitt betydelig
rimeligere, velger vi å la kapitalen jobbe et annet sted, og flytter derfor
Storskogen fra porteføljen til kandidatlisten.
Vi har derimot utvidet posisjonen vår i Cint i løpet av måneden. Vi kjøpte en
del aksjer da Nordic Capital solgte halvparten av sin eierandel, og kjøpte
deretter enda mer i markedet. Cint-aksjen gjorde det sterkt før det nordiske
salget (+60 % på omtrent en måned), men gjorde det svakt etter salget som
ble gjort med nesten 17 % rabatt. Vårt fokus er på den fundamentale
utviklingen av selskapet, og så lenge det fortsetter i riktig retning synes vi det
er attraktivt å kunne kjøpe aksjen til en lavere pris.

Vi har også deltatt i en nyemisjon i Vitec. Vi har også kjøpt en andel av egne
aksjer solgt av Lagercrantz for å forbedre mulighetene deres til å gjøre
ytterligere verdiskapende oppkjøp i fremtiden.
Rapporteringssesongen for tredje kvartal ble avsluttet i november, og totalt sett
har det vært nok en god rapporteringssesong, hvor 15 selskaper rapporterte
bedre enn forventet (16 inkl. Avanza, som vi kjøpte etter rapporten i oktober og
er derfor ikke inkludert), 13 selskaper omtrent i tråd med forventningene, og
seks selskaper dårligere enn forventet.
Et av selskapene som kom dårligere ut enn forventet var Embracer.
Driftsresultatet var 4 % lavere enn konsensusforventningene, men aksjen falt
20 % på rapport-dagen. Sentimentet i aksjen har i lengre tid vært svakt, og
nedjusterte forventninger til inntjening i inneværende regnskapsår, samt
informasjon om en «spesial-gjennomgang» der de åpner opp for en mulig
fordeling av andeler i virksomheten, ble ikke særlig godt mottatt. Vi har hatt
flere møter med ledelsen angående dette, og selv om vi anser kursreaksjonen
for å være overdreven, er det tydelig at flere av de siste spill-lanseringene ikke
har levd opp til forventningene. Det viktigste for oss er den fundamentale,
langsiktige verdiskapingen, så den trenden må snus før vi blir komfortable med
å utvide posisjonen vår (i dag 4,6 % av fondet).

Forvalters kommentar
Månedens største kursbevegelse var igjen Sinch, som steg ytterligere 38 % på
rapporteringsdagen (etter å ha steget 34 % på dagen for det positive resultatvarselet, og totalt over 70 % i oktober). Det er gledelig at den fundamentale
utviklingen går i riktig retning, og at også aksjen igjen har begynt å bevege seg
i samme retning.
I løpet av måneden har vi besøkt en rekke porteføljeselskapers
produksjonsanlegg i Tyskland og Sveits, samt deltatt på flere
kapitalmarkedsdager. Selv om enkelte selskaper har det tøft, gjør de aller
fleste av våre porteføljeselskaper det svært bra, noe vi også tror vil begynne å
vise seg i aksjekursene etter hvert.

Nøkkeltall og nyheter fra porteføljen

- presentert på engelsk

Return Last 5 years % (NOK) - ODIN Sverige A

ODIN Sverige A NOK

Index

Historical Return % (NOK)*
Siste mnd

HIÅ

1 år

3 år

5 år

10 år

Siden start

ODIN Sverige A

4,63

-35,01

-34,60

10,81

11,10

18,60

17,91

Indeks

6,74

-21,24

-19,76

7,98

8,01

12,58

11,50

-2,12

-13,77

-14,84

2,83

3,09

6,02

6,41

Meravkastning

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert
** Returns for Fund Classes B and C are shown in a separate table. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each
share class.
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Annual returns last 10 years - ODIN Sverige A
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Pricing of the fund

Company

Weight

Country

Industry

P/E (LTM)*

P/E (NTM)*

Atlas Copco AB Class B

6,9%

Sweden

ASSA ABLOY AB Class B

5,0%

Hexagon AB Class B

P/B

ROE

Machinery

24,4

22,3

1,9

2,0

7,9

32,4

Sweden

Building Products

20,2

18,3

1,9

2,1

3,4

16,9

4,9%

Sweden

Electronic Equipment Instruments

24,3

23,9

1,1

1,2

2,8

11,4

Essity AB Class B

4,6%

Sweden

Household Products

22,2

16,7

2,7

2,9

2,9

13,0

Embracer Group AB Class B

4,5%

Sweden

Entertainment

8,1

6,7

0,0

0,0

1,0

12,0

Addnode Group AB Class B

3,9%

Sweden

IT Services

25,1

24,5

1,8

2,1

8,2

32,5

Fenix Outdoor International AG

3,9%

Sweden

Specialty Retail

16,0

14,0

2,1

2,7

2,5

15,5

Munters Group AB

3,8%

Sweden

Building Products

23,2

17,7

1,2

1,6

3,5

15,2

Biotage AB

3,3%

Sweden

Life Sciences Tools & Services

45,3

37,7

1,0

1,2

8,2

18,0

Hemnet Group AB

3,1%

Sweden

Interactive Media & Services

37,8

33,4

0,7

0,8

9,2

24,4

Topp 10

43,9%

19,9

17,1

1,5

1,7

3,1

15,6

* NTM = Next 12 months
LTM = Last 12 months
Adjusted earnings and fully diltuted number of shares
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DivYield (LTM) DivYield (NTM)

Sector allocation - GICS Sectors
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Sector allocation - Morningstar Super Sectors

Cyclical

GICS sectors included in Morningstar Super Sectors:
Cyclical: Materials, Consumer Discretionary, Financials, Real Estate
Sensitive: Telecommunication Services, Energy, Industrials, Information Technology
Defensive: Consumer Staples, Health Care, Utilities

Sensitive

Defensive

Cash

Sector performance*, year to date
(Sorted by weight in portfolio)

Sector contribution, year to date

Current holdings
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Share price performance*, year to date (NOK)
(Sorted by weight in portfolio)

*) Share price performance for equities included in the benchmark. Equities not included in the benchmark are calculated from portfolio figures.
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Contribution, year to date (NOK)
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Risk Statistics (3 Years), NOK
Portfolio
Active share

0,76

Sharpe ratio 1)

0,35

0,38

27,33

19,01

Standard Deviation 2)

Portfolio
Alpha

0,08

Beta

1,30

Tracking error
Information ratio

13,04
0,18

1) Sharpe Ratio uses Norway - 3 MT Bills as risk free rate.
2) Standard Deviation is based upon monthly volatility.
Risk figures are based on the fund class C for funds with fund classes
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Index

Macro and Market

- presentert på engelsk

Pricing - Swedish Equities (OMX Stockholm Benchmark Cap.)
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OECD Leading indicator
Level above 100 indicates expanding activity in OECD area
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The International Monetary Fund (IMF)
Economic growth forecast
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Historical Return - All fund classes (NOK)
Siste mnd

HIÅ

1 år

3 år

5 år

10 år

Siden start

ODIN Sverige A

4,63

-35,01

-34,60

10,81

11,10

18,60

17,91

ODIN Sverige B

4,60

-35,18

-34,78

10,54

10,82

18,31

17,62

ODIN Sverige C

4,59

-35,30

-34,91

10,32

10,60

17,79

16,68

ODIN Sverige D

4,62

-35,02

-34,61

10,87

11,18

18,50

17,69

Indeks

6,74

-21,24

-19,76

7,98

8,01

12,58

11,50

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert

Annual returns last 10 years - All fund classes (NOK)
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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ODIN Sverige A
40,48
43,12
39,74
-7,74
19,47
6,86
39,01
11,45
55,44
20,49

ODIN Sverige B
40,16
42,76
39,41
-7,99
19,15
6,61
38,66
11,17
55,05
20,19

ODIN Sverige C
39,87
42,49
39,13
-8,16
18,90
6,40
38,16
10,07
53,53
18,99

Benchmark
27,56
24,63
27,95
-7,44
15,98
-1,18
15,99
17,42
37,51
15,92

About ODIN

Investment Objective
Long term value creation
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Investment Philosophy
Performance – Prospects – Price

Performance
Operating excellence

Prospects
Strong competive position

Price
Favourable valuation
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«Doing good business with bad
people simply doesn’t work»
Warren E. Buffet

«We don’t focus at beating the market
short term. We want our holdings to beat
their competitors long term»
Börje Ekholm

«The bitterness of poor quality remains
long after the sweetness of a nice price
is forgotten»
Benjamin Franklin

Om ODIN Sverige
På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og
ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig
verdiskaping. I Europa finner vi mange av verdens
beste virksomheter og europeiske bedrifter er kjent for
å være både innovative og konkurransedyktige.
Eksportrettet virksomhet er et viktig element i europeisk
næringsliv. Samtidig har de europeiske selskapene en
kultur og tradisjon som vi er godt kjent med her i
Norden.

Klasse

A

B

C

27.11.2015

27.11.2015

31.10.1994

NOK

NOK

NOK

Forvaltningshonorar

0,75%

1,00%

1,20%

Tegn./innløsningsgebyr

0,00%

0,00%

0,00%

10 000 000 NOK

1 000 000 NOK

100 NOK

Etableringsdato
Basisvaluta

Minste tegningsbeløp
Referanseindeks

Gjennom aksjefondet ODIN Europa kan også du ta del
i verdiskapingen som skjer i det du ta del i verdiskapingen som skjer i det europeiske næringslivet.
Fondet har andelsklasser.
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OMXSB Cap GI

Om forvalter
Senior porteføljeforvalter Jonathan Schönbäck
har jobbet i ODIN siden juli 2019, og overtok som
ansvarlig forvalter for ODIN Sverige 9. juni 2020.

Porteføljeforvalter Hans Christian Bratterud har
jobbet i ODIN siden mars 2018, og ble medforvalter
for ODIN Sverige 14. august 2020.

Tidligere har Jonathan arbeidet i Handelsbanken
der han var en del av Selektivforvaltningen siden
2008. Jonathan arbeidet da med fokuserte
kvalitetsinvesteringer med en langsiktig
investeringshorisont. Han var involvert i alle fond
under selektiv konseptet.

Hans Christian er utdannet økonom med
spesialisering i finans, og jurist med spesialisering i
M&A og kapitalmarkedsrett, fra Uppsala universitet.
Hans Christian har over seks års erfaring med
finansiell analyse og verdivurdering i EY (Ernst &
Young), Stockholm, senest som Senior Manager
innen Transaction Advisory Services.

Fra juni 2013 var han hovedansvarlig for AstraZeneca Allemansfond. Fra
januar 2014 var han hovedansvarlig for Sverige Selektiv, som var blant
Sveriges beste fond på 5 års historikk da han sluttet i mai 2019.
Jonathan var også sentral i utviklingen av en screening- og
analysemodell som benyttes som grunnlag for Selektivforvaltningen fra
2017 fram til han sluttet.
Han forvalter også ODIN Small Cap, og har gjort det siden fondets
etablering i januar 2020.
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Han har også jobbet i Carnegie, DNB Markets og Swedbank.
Hans Christian er også medforvalter for ODIN Small Cap siden august
2020.

Møt oss og følg i sosiale kanaler
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Disclaimer
ODIN Forvaltning AS er et foretak i SpareBank 1 – alliansen.
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet
avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli
negativ som følge av kurstap. Ytterligere opplysninger, bl.a. om kostnader finnes i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter.
Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no
ODIN søker etter beste evne å sikre at all informasjon som gis i presentasjonen er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og
utelatelser. Uttalelsene i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet, og dette synet kan bli
endret uten varsel. Vi har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene
hverken er presis eller komplett. Presentasjonen skal ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter.
ODIN påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av presentasjonen.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS’ interne rutiner for ansattes egenhandel.

Disclaimer - avkastningstall
Vi gjør 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 forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar. Avkastning utover 12 måneder er annualisert. Tallene er oppgitt i NOK.
Nedenfor finnes oversikt over fondenes startdato og andelsklassens opprettelsesdato.. Avkastning før andelsklassens opprettelsesdato er rekalkulert fra eldste
andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar:
Fond

Andelsklasse C

Andelsklasse A og B

10.06.2015

Andelsklasse F

16.03.2022

Andelsklasse D
(nettoklasse)

Andelsklasse E

Andelsklasse U

-

-

ODIN Aksje

19.03.2014

11.05.2021

ODIN Norden

01.06.1990

ODIN Norge

26.06.1992

27.11.2015

16.03.2022

27.11.2015

-

-

ODIN Sverige

31.10.1994

27.11.2015

16.03.2022

27.11.2015

-

-

ODIN Europa

15.11.1999

27.11.2015

16.03.2022

27.11.2015

-

-

ODIN Global

15.11.1999

10.06.2015

16.03.2022

10.06.2015

-

-

ODIN USA

31.10.2016

31.10.2016

16.03.2022

31.10.2016

-

-

ODIN Eiendom

24.08.2000

27.11.2015

16.03.2022

27.11.2015

-

-

ODIN Emerging Markets

15.11.1999

18.08.2016

16.03.2022

18.08.2016

-

-

ODIN Small Cap

28.01.2020

28.01.2020

-

28.01.2020

28.01.2020

27.10.2021

ODIN Bærekraft

29.11.2021

29.11.2021

29.11.2021

29.11.2021

-

-

andelsklasse
16.03.2022
18.08.2016 F opprettet
16.03.2022
18.08.2016

