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Markedet 

Full gass i september 

September var en positiv måned for aksjemarkeder 

verden over i takt med at risknormaliseringen 

fortsatte. Den amerikanske sentralbanken helte litt 

ekstra bensin på bålet med sin beslutning om å vente 

med å trappe ned sine kjøp av statsobligasjoner 

(«tapering»). 

VIX indeksen, som måler volatiliteten i det 

amerikanske aksjemarkedet, falt kraftig i første 

halvdel av måneden, mens den steg en del i slutten 

av måneden igjen. Indeksen ses som indikator på 

oppfattet risiko i markedet, og det kan derfor 

forventes at den vil fortsette å stige nå som vi ser 

politiske utfordringer på begge sider av Atlanterhavet.  

Politisk uenighet i USA og en begynnende regjerings-

krise i Italia gjorde også at yielden på statsobliga-

sjoner falt i både USA og Tyskland, og er tilbake på 

de nivåer vi så i månedsskiftet juli august. 
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Markedet 

Full gass i september 

Det var også positiv utvikling i kreditt i september. 

Kredittpremien falt og kom ned under 400 punkter, 

det vil si 4 % for selskaper i grenselandet mellom 

Investment Grade og high yield. 

Fallende kredittpremie sammen med kupong-

avkastning og fallende lange statsrenter gjorde at   

det ble det en riktig god måned i kreditt.  

Den amerikanske dollaren ble presset i kjølvannet av 

Fed’s taperingbeslutning og valutaen falt mot de 

fleste andre valutaer. Den norske kronen hadde også 

en svak måned med registrerte fall mot de fleste 

valutaer, unntatt nettopp dollaren. 

Både oljeprisen og gull falt i september. En viktig 

årsak til fallet i oljeprisen er situasjonen i Syria, hvor 

sannsynligheten for et militært angrep er redusert.  
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Norge 

Svake tall i september  

Norges Bank lot renten være uforandret i september, 

som ventet. Derimot overrasket man markedet med å 

høyne rentebanen mindre enn forventet. Norges 

Bank sier nå at første renteøkning forventes mellom 

mars og oktober neste år. Det er litt tidligere enn det 

som ble kommunisert i juni. Da sa man at økningen 

ville komme i slutten av 2014. 

Siden beskjeden kom fra Norges Bank, har tall for 

arbeidsledighet, detaljhandel og utlånsvekst kommet. 

Sammensatt gir disse tallene et noe svakere bilde av 

norsk økonomi. Om denne trenden fortsetter kan 

renteøkningen skyves ut i tid. 

Den norske kronen styrket seg betraktelig mot alle 

større valutaer i første halvdel av september, men 

etter Norges Bank sitt rentemøte falt kronen kraftig. 

Dette fallet fortsatte i slutten av måneden etter detalj-

handelstallene kom. 
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USA 

Utsatt «tapering» og «shut-down» 

Beslutningen fra den amerikanske sentralbanken, 

Federal Reserve, om å utsette nedtrappingen av sine 

kjøp av statsobligasjoner, kom som en total 

overraskelse for markedet.  

Sentralbanksjefen, Ben Bernanke, har tidligere 

kunngjort at en nedtrapping av kjøpene vil skje, da 

disse kjøpene kun er et midlertidig tiltak for å 

stimulere økonomien. Spørsmålet nå er når denne 

nedtrappingen vil begynne. 

Samtidig er det uenighet mellom presidenten og 

majoriteten i representanthuset rundt budsjettet i 

USA. Dette er nesten en «da capo» på den 

uenigheten vi så for ett år siden og som da ga uro i 

finansielle markeder verden over.  

Nå, akkurat som den gang, tror vi at man vil komme 

frem til en løsning, men at det vil være mye volatilitet 

i det nærmeste.  

 

Denne gangen fikk vi en «shut-down» av den 

føderale regjeringen, det vil si at føderale 

myndigheter holder stengt som en konsekvens av at 

budsjettet ikke er blitt vedtatt i kongressen.  

Hvor negativ denne «shut-down» vil være beror på 

hvor lenge den vil pågå. Men det er helt klart at det 

vil være negativt for økonomien og BNP i USA, selv 

om det ikke er en katastrofe. Slike «shut-down» har 

skjedd flere ganger før.  

 



Europa 

Ciao Merkel, ciao Berlusconi 

Det tyske valget var suksess for forbundskansler 

Angela Merkel og hennes kristelig demokratiske 

parti. Dårligere gikk det for koalisjonspartneren, det 

liberale partiet, som kom under sperregrensen. Det 

betyr at «Angie» nå må finne en ny samarbeids-

partner og det meste peker mot at det blir en stor-

koalisjon over blokkgrensen mellom kristendemo-

krater og sosialdemokrater. 

Italia har fått en regjeringskrise på halsen når tidlig-

ere statsminister, Silvio Berlusconi, kjemper for å få 

beholde sin plass i senatet. Dette har gjort at yielden 

på italienske statsobligasjoner har steget kraftig, og 

er nå for første gang på lenge høyere enn den på 

spanske statsobligasjoner.  

Det er ikke bra med regjeringskrise, men når det 

gjelder Italia er det viktig å huske på at det er flere 

viktige reformer som er gjort og som gjør at landet er 

i en betydelig bedre posisjon i dag, enn da euro-

krisen begynte. 
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ODIN 

God avkastning i september 

ODIN-fondene hadde alle positiv avkastning i 

september måned. ODIN Finland og ODIN Maritim 

var de beste fondene med henholdsvis 8,1% og 

7,8%. ODIN Norge og ODIN Maritim var de beste 

fondene relativt til markedet. 

Alle kombi-fondene hadde en god måned og leverte 

både positiv absolutt- og relativavkastning. ODIN 

Rente var opp 0,6% i september, noe som også var 

bedre enn referanseindeksen. 

Så langt i år har ODIN Sverige gitt best avkastning 

med over 40%, betydelig bedre enn sin referanse-

indeks. Alle aksjefondene har hatt solid absolutt-

avkastning så langt i 2013 med en gjennomsnittlig 

avkastning på 24%. ODIN har 4 aksjefond som har 

levert avkastning bedre enn markedet, 1 på linje og 

syv fond ligger bak i 2013.  
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Vi minner om… 
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av 

markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen 

kan bli negativ som følge av kurstap. 

Uttalelser i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet. Vi har gjengitt 

kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er 

presis eller komplett. 

Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette 

innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, 

samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS’ interne 

retningslinjer for ansattes egenhandel, som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og 

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. 

Du finner mer informasjon på www.odinfond.no  

http://www.odinfond.no/?utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly



