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Aksjemarkedene 

Uken som gikk 

Uken startet dårlig med at innkjøpssjefenes 

forventningsindeks («ISM») i USA falt til laveste nivå 

siden mai. Mandag kveld falt New York-børsen over 

2 prosent, og børser i Asia og Europa var også ned.  

Mot slutten av uken har aksjemarkedet tatt seg opp 

igjen, muligens på positive tall fra selskaper som har 

rapportert. Så langt har 77% av selskapene som har 

rapportert i USA overrasket på oppsiden. 

Den europeiske sentralbanken ECB holdt styrings-

renten uendret på 0,25% til tross for at inflasjonen i 

januar falt til lave 0,7% i årlig rate, og risikoen for 

deflasjon øker. Deflatoriske tilstander er et av ECBs 

kriterier for å iverksette ytterligere stimulansetiltak, 

men sentralbanksjef Mario Draghi tonet ned 

bekymringen for deflasjon på torsdagens 

pressekonferanse. 

I Norge steg boligprisene i januar, som normalt for 

denne tiden på året (opp 2,4% fra desember), men 

hvis man ser på sesongjusterte tall, falt de med 

0,1%. 

 

Aksjemarkedsutvikling seneste uke (i NOK, per fredag formiddag) 

Aksjemarkedsutvikling seneste år (i NOK, per fredag formiddag) 

Norge 0,5 %

Sverige -0,2 %

Finland 2,7 %

Tyskland -1,1 %

Frankrike -0,1 %

Storbritannia -1,4 %

USA -2,0 %

Japan -4,4 %

Em. Markets -2,2 %

Norden 0,5 %

Verden -1,9 %

Europa -0,7 %

Norge 14,8 %

Sverige 25,7 %

Finland 35,1 %

Tyskland 38,9 %

Frankrike 32,4 %

Storbritannia 22,6 %

USA 31,6 %

Japan 30,5 %

Em. Markets -1,7 %

Norden 26,4 %

Verden 27,2 %

Europa 28,3 %



ODIN Norge 

Kontant fra Kongsberg Gruppen  

Kongsberg Gruppens  (KOG) leverte et sterkt 

resultat for fjerde kvartal 2013 med en kontantstrøm 

fra driften på over NOK 1 mrd. 

Vi har savnet sterkere kontantstrøm, men denne kom 

altså nå blant annet som følge av redusert arbeids-

kapital og god drift.  

Den sterke kontantstrømmen muliggjør et ekstra-

ordinært utbytte på NOK 1 per aksje, som da gir et 

totalutbytte på NOK 5,25 kroner for 2013. 

KOG viser god omsetningsvekst (opp 4,3% i 2013) 

og leverer en avkastning på totalkapitalen på hele 

22%. 

Selskapet øker sitt program for årlig kostnadskutt til 

NOK 1 mrd. fra 2016. Det vil gi stor effekt på 

konsernets resultatmargin. 

Dagens aksjekurs på cirka NOK 130 er fortsatt langt 

under vårt kursmål på NOK 200.  

 

 

Market Value (mill.) 16 191            Price: 135,00 Currency: NOK

Enterprise Value (mill.) 15 135            Exchange rate to NOK: 1,00

12/2010 12/2011 12/2012 2013E 2014E

Sales (mill.) 15 497            15 128            15 652            16 063            16 984            

EBIT (Operating Income) (mill.) 2 113              2 035              1 866              1 652              1 730              

Net Income (mill.) 1 495              1 431              1 325              1 179              1 232              

Price/Earnings 13,5 13,7 13,5 13,6 13,0

Price/Book Value 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2

EV/EBIT 6,3 5,6 7,0 8,8 8,1

Return on Equity (%) 34,9 27,7 22,6 17,6 16,6

Dividend Yield (%) 2,9 2,9 2,9 3,1 3,4 DISC-NO

Develops maritime and offshore defense productsKongsberg Gruppen ASA



ODIN Norge 

Finfint fra finans 

Sparebanken Midt Norge rapporterte et godt 

resultat for fjerde kvartal 2013. Resultatet var preget 

av lave tap og fortsatt økning i netto renteinntekter. 

Det kom imidlertid ingen større kursreaksjon. 

Forsikringsselskapet Gjensidige leverte nok et godt 

kvartalsresultat,  selv om det var noe mer vær-

relaterte skader mot slutten av fjoråret.  

Selskapet har tidligere annonsert et engangsutbytte 

på NOK 6 per aksje i forbindelse med ny kapital-

styringspolitikk. I tillegg ble det annonsert et ordinært 

utbytte på hele NOK 6,8 per aksje for 2013. 

Kraftprodusenten Hafslund hadde et greit 

fjerdekvartalsresultat, noe preget av at en mild høst 

ga forholdsvis lave kraftpriser.  



ODIN Norge 

Resultater som yngler 

Sjømatleverandøren Marine Harvest rapporterte 

sterke resultater for fjerde kvartal, drevet av både 

høye priser og volumer. Selskapet ser for seg sterk 

vekst i markedet og tar sikte på å øke sin 

markedsandel.  

Marine Harvest har ekspandert både mot 

prosessering og fiskefôr det siste året, og er godt 

posisjonert i alle deler av verdikjeden.  

IT-systemleverandøren Atea rapporterte tall for fjerde 

kvartal som var svakere enn samme periode året før, 

hovedsakelig drevet av restruktureringskostnader i 

forbindelse med det tidligere annonserte programmet 

for kostnadskutt.  

Selskapet har besluttet å betale et høyt utbytte for 

2013, og tror på vekst i både markedet og marginen 

fremover. 

 

 



ODIN Finland 

Pohjola Bank kastet av seg 

Største aksjonær i Pohjola Bank,  OP-Pohjola 

Group Central Cooperative, la torsdag inn bud på de 

øvrige aksjene. Budet på EUR 16,80 per aksje var 

18% høyere enn mot stengningskurs dagen før.  

OP-Pohjola eier fra før av 37,2% av aksjene og 

61,3% av stemmene. Regner en med andre OP-

Pohjola relaterte aksjeeiere, er tallene 55,4% av 

aksjene og 75,8% av stemmene. 

Hovedårsaken bak budet er trolig nye kapital-

dekningsregler. Pohjola Bank består blant annet av 

Finlands største skadeforsikringsselskap, og det er 

usikkert hvordan dette skal behandles kapitalmessig.  

Banken har hatt en relativt lav kapitaldekning, og i 

kombinasjon med budet fremlegges nye mål for 

kapitaldekning, som bl.a. vil medføre en halvering av 

utbetalt dividende i årene fremover. 

ODIN Finland hadde 5% av fondet i Pohjola Bank på 

budtidspunktet. Inkludert oppgangen etter budet, har 

aksjen gitt en avkastning på hele 130% seneste to år.  

 

Market Value (mill.) 5 372              Price: 16,81 Currency: EUR

Enterprise Value (mill.) 21 961            Exchange rate to NOK: 8,42

12/2010 12/2011 12/2012 2014E 2015E

Sales (mill.) 3 658              3 682              3 788              1 161              1 219              

EBIT (Operating Income) (mill.) - - - 423                  445                  

Net Income (mill.) 229                  215                  285                  395                  423                  

Price/Earnings 12,7 12,7 12,7 13,3 12,4

Price/Book Value 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6

EV/EBIT - - - - -

Return on Equity (%) 9,9 9,1 11,2 13,2 13,3

Dividend Yield (%) 3,2 3,2 3,2 3,8 4,0 DISC-NO

Provides banking and non-life insurance servicesPohjola Bank Plc Class A



ODIN Sverige | ODIN Norden 

Blanda drops i rapportposen  

Rapporteringssesongen byr på blandede signaler i 

Sverige. Lagercrantz, Autoliv, Axfood, Nolato, 

Handelsbanken, AarhusKarlshamn og Hexpol har 

alle kommet med gode rapporter.  

Atlas Copco og Intrum Justitia har kommet inn i 

linje med forventningene, mens G&L Beijer, Loomis 

og Sandvik har kommet med heller skuffende 

rapporter siste uken. 

For Norden som helhet noterer vi at forventningene 

for 2014 sklir nedover. I sum er topplinje-estimatene i 

ned 2 til 3 prosent. Det samme gjelder drifts-

resultatene. Fortsatt gjenstår mange resultat- 

fremleggelser og det er derfor litt tidlig å trekke noen 

konklusjoner. 

Vi velger å vektlegge at vi fortsatt ser en sterk 

konjunktur i Sverige (underbygget av Konjunktur-

instituttets utsyn) og vi tror dette vil få sin effekt inn i 

2014. Selskapenes rapportering angår fjerdekvartal 

2013 og få selskaper sier så mye om fremtiden på 

nåværende tidspunkt. 

 



ODIN Europa 

Hode, skulder, kne og… 

Vårt porteføljeselskap innen medisinsk teknisk utstyr, 

Smith & Nephew, kjøper ArthroCare, et selskap 

innen sportsmedisin.  

Arthrocare har et meget godt produkt for skulder-      

utbedring og vil komplettere Smith & Nephews 

portefølje innen knær- og hofteprodukter. 

Vi ser mange synergier, men spesielt at Smith & 

Nephew vil kunne selge Arthrocares produkter 

gjennom sitt nettverk. Sportsmedisin er et voksende 

marked. Arthrocare kjøpes for NOK 1,7 mrd.  

Smith & Nephew betaler ved å bruke av sin 

kontantbeholdning, samt ved å ta opp lån. Det er helt 

greit siden investorer har vært frustrerte over at 

selskapet har hatt for mye kontanter på balansen. 

Oppkjøpet gjør at selskapet får en mer optimal 

balanse, men med fortsatt mulighet til å gjøre mindre 

oppkjøp. 

 

 

Market Value (mill.) 7 974              Price: 8,93 Currency: GBP

Enterprise Value (mill.) 8 111              Exchange rate to NOK: 10,15

12/2010 12/2011 12/2012 2013E 2014E

Sales (mill.) 2 566              2 664              2 611              2 622              2 791              

EBIT (Operating Income) (mill.) 617                  570                  593                  540                  610                  

Net Income (mill.) 398                  363                  460                  350                  418                  

Price/Earnings 23,2 22,9 22,9 19,6 17,2

Price/Book Value 3,3 3,2 3,2 3,3 2,9

EV/EBIT 10,3 10,0 10,6 15,0 13,0

Return on Equity (%) 25,5 19,0 20,7 16,6 17,1

Dividend Yield (%) 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 DISC-NO

Develops, manufactures and markets technically innovative 

and advanced medical devicesSmith & Nephew plc



ODIN Europa SMB  

Vi takker av etter syv gode år  

Etter syv år som aksjonærer i italienske Ansaldo har 

vi denne uken valgt å selge hele vår post. Oppkjøps-

rykter har drevet kursen mye det siste året.  

Ansaldo leverer signal- og overvåkingssystem til jern- 

og tunnelbaner verden over. 

Vi  mener selskapets aksjekurs nå reflekterer de 

fundamentale verdiene i selskapet, og vel så det. I 

tillegg mener vi selskapet må reposisjonere seg 

strategisk. De trenger større skala for å holde seg 

konkurransedyktig. 

På multipler er nå selskapet verdsatt til 11 ganger 

driftsresultatet for 2013 (EV/EBIT på ca. 11), som er 

rekordhøyt.    

 

Market Value (mill.) 1 507              Price: 8,38 Currency: EUR

Enterprise Value (mill.) 1 405              Exchange rate to NOK: 8,42

12/2010 12/2011 12/2012 2013E 2014E

Sales (mill.) 1 284              1 212              1 248              1 264              1 320              

EBIT (Operating Income) (mill.) 119                  109                  98                    120                  127                  

Net Income (mill.) 95                    73                    76                    78                    83                    

Price/Earnings 17,1 17,3 17,3 18,9 17,8

Price/Book Value 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6

EV/EBIT 9,5 7,1 9,4 10,3 9,6

Return on Equity (%) 27,8 18,2 17,0 15,4 14,8

Dividend Yield (%) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 DISC-NO

Produces and supplies complete signaling, traffic control and 

supervision systemsAnsaldo STS S.p.A.



ODIN Europa | ODIN Global | ODIN Emerging Markets  

Vekst som koster 

Den sveitsiske plantevernprodusenten Syngenta 

leverte resultater for 2013 som var marginalt under 

våre forventninger. 

Som ventet var fri kontantstrøm svak, primært som 

følge av arbeidskapitaloppbygging for å møte vekst i 

det brasilianske markedet.  Selskapet forventer at fri 

kontantstrøm kommer sterkt tilbake i 2014, og vi tror 

det er gode grunner til at vi vil se en langt sterkere fri 

kontantstrøm i det kommende året.  Vi tror dette vil 

være med på å løfte aksjekursen.  

Selskapet benyttet anledningen til å øke langsiktig 

mål for driftsmargin (EBITDA) til 25% i 2020, opp fra 

20% i 2013. Selskapets topplinjemål på USD 25 mrd. 

i 2020 tilsvarer en årlig veksttakt på 8%.  

Kombinert med stigende marginer ser vi for oss 

tosifret resultatvekst i årene fremover. Vi synes 

begge målsetningene virker realistiske, og finner 

prisingen på drøyt 14 ganger inneværende års 

resultat svært attraktiv. Selskapet leverer nemlig en 

egenkapitalavkastning på drøyt 20% i året. 

 

Market Value (mill.) 28 785            Price: 309,10 Currency: CHF

Enterprise Value (mill.) 31 628            Exchange rate to NOK: 6,89

12/2011 12/2012 12/2013 2014E 2015E

Sales (mill.) 11 763            13 324            13 617            14 097            14 938            

EBIT (Operating Income) (mill.) 2 036              2 399              1 934              2 414              2 708              

Net Income (mill.) 1 418              1 756              1 524              1 831              2 075              

Price/Earnings 17,5 17,4 16,8 15,0 13,3

Price/Book Value 3,5 3,5 3,3 3,1 2,8

EV/EBIT 13,0 14,7 - 12,5 11,0

Return on Equity (%) 20,3 23,4 - 20,7 21,1

Dividend Yield (%) 3,0 3,0 3,1 3,5 3,8 DISC-NO

Manufactures, develops and distributes crop protection 

products and seedsSyngenta AG



ODIN Emerging Markets   

Gråt ikke mer over Argentina 

Det chilenske bryggeriet CCU leverte et årsresultat 

for 2013  som  viste 12 prosent organisk topplinje-

vekst og 11 prosent vekst i driftsresultatet siste år.  

Fundamentalt går det riktig vei for selskapet , men 

aksjekursen har falt i det korte bildet på grunn av 

usikkerhet rundt argentinsk økonomi. Argentina 

utgjør i overkant av 10 prosent av selskapets 

driftsresultat.  

CCU har 80% markedsandel innenfor øl i Chile og 

har også en distribusjonsavtale med Pepsi. 

Selskapet er det nest største bryggeriet i Argentina. 

Vi ser på kursfallet som en god kjøpsmulighet i et 

svært veldrevet bryggeri med lønnsomme 

vekstutsikter. 

 

Market Value (mill.) 2 132 808       Price: 5772,10 Currency: CLP

Enterprise Value (mill.) 2 271 378       Exchange rate to NOK: 0,01

12/2010 12/2011 12/2012 2014E 2015E

Sales (mill.) 838 258          969 551          1 075 690       1 258 072       1 346 113       

EBIT (Operating Income) (mill.) 152 826          169 448          175 604          205 919          225 227          

Net Income (mill.) 110 700          122 752          114 433          142 631          155 383          

Price/Earnings 15,5 15,6 15,3 14,9 12,8

Price/Book Value 2,6 2,6 2,5 2,1 1,9

EV/EBIT 13,1 13,8 15,1 10,0 9,2

Return on Equity (%) 22,9 22,8 19,4 14,2 14,5

Dividend Yield (%) 1,8 1,8 1,9 3,7 3,9 DISC-NO

Produces and distributes beers, bottled water and other soft 

drinksCompania Cervecerias Unidas S.A.



ODIN Maritim 

Kontrahere, fusjonere, emittere… 

DHT Holdings henter USD 220 mill. for å finansiere 

ytterligere vekst ved kontrahering av tre nybygg av 

store tankskip (VLCC) i Korea for levering i 2016. 

Selskapet har forenklet sin aksjonærstruktur ved å 

konvertere preferanseaksjer til ordinære aksjer og 

har nå således kun én aksjeklasse. 

Vi deltok ikke i denne emisjonen som ble gjort på 

kurs USD 7,5, men har en stor posisjon (ca. 5% av 

fondet) etter at vi gikk inn gjennom emisjon i fjor høst 

på kurs USD 4,75.  

Vi ser fortsatt et stort potensiale i DHT, som fremstår 

som et av få rendyrkete spill på tankmarkedet. 

Vi har sett kraftig oppgang i annenhåndsverdiene for 

på tanktonnasje, særlig for VLCC. Siden oktober er 

verdiene opp ca. 15%, og skipsmeglere rapporterer 

om fortsatt stor kjøpsinteresse og få selgere. 

Market Value (mill.) 456                  Price: 7,69 Currency: USD

Enterprise Value (mill.) 562                  Exchange rate to NOK: 6,23

12/2011 12/2012 12/2013 2014E 2015E

Sales (mill.) 100                  97                    87                    70                    103                  

EBIT (Operating Income) (mill.) 22                    13                    2                      -8                     16                    

Net Income (mill.) -40                   -94                   -4                     -13                   11                    

Price/Earnings - - - - 34,0

Price/Book Value 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1

EV/EBIT 12,7 14,3 89,5 - 24,0

Return on Equity (%) -20,0 -48,6 -1,8 -3,6 3,2

Dividend Yield (%) 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1

DHT Holdings, Inc. Operates deep sea tankers for crude oil transportation



ODIN Maritim 

Lyst for Aurora 

Vi øker eksponeringen vår mot markedet for frakt av 

gass (LPG-markedet) gjennom deltagelse i 

emisjonen i Aurora LPG. 

Aurora LPG er et rendyrket spill på svært store 

gasskip (VLGC) med to båter i drift og fire nybygg 

med levering i 2016. 

Den åpne aksjonærstrukturen og flåtens spot-

eksponering gir mulighet for å «spille» syklusen.  

Selskapet er en oppkjøps- eller fusjonskandidat . 

Økt skifergassproduksjon og terminalekspansjon vil 

gi kraftig økning i etterspørsel etter slike skip. 

Aurora er priset omtrent på netto verdijustert 

egenkapital (NAV). Sammenlignbare selskaper som 

BW LPG, Avance Gas og Dorian prises over NAV. 

Aurora er også lavere priset enn konkurrentene i 

forhold til estimert inntjening. 

Rederiet er foreløpig notert på OTC-listen, med 

vedtak om børsnotering innen 12 måneder. 

 



ODIN Offshore 

Som sagt så gjort… 

ElectroMagnetic GeoServices ASA (EMGS) leverte 

endelig fjerdekvartalsresultat som, ikke 

overraskende, var i tråd med selskapets nylige 

oppdatering. Kontantstrøm og kontantbeholdning var 

imidlertid høyere enn forventet.   

Selskapet forventer en omsetning i år på vel USD 

200 mill.  Første kvartal ser dessuten ut til å bli det 

beste i selskapets historie.  

Endelig resultat for TGS-NOPEC var noe i overkant 

av allerede sterke tall presentert i en tidligere 

markedsoppdatering. TGS starter året med høy 

ordrebok og forutsigbarhet for investeringsnivå, 

spesielt  i første halvår. 

Selskapet betaler ut NOK 8,5 i utbytte per aksje for 

året 2013, noe som tilsvarer en direkteavkastning  

(«yield») på rett over 6 prosent. I tillegg skal TGS 

kjøpe tilbake egne aksjer for USD 30 mill. 

Begge aksjene steg pent i etterkant av sine 

respektive resultatfremleggelser. 



Benytt våre kundetjenester 

Sett pengene 

dine  

i arbeid 
Tegn andeler i våre fond  

via nettet med BankID 

Hold deg  

oppdatert 
Oppgi din adresse  

for å motta vårt nyhetsbrev 

Snakk  

med oss 
+47 24 00 48 04 

kundeservice@odinfond.no 

Sjekk din 

beholdning, 

avkastning og 

mer 
Logg på dine fondssider 

hos ODIN Online 

https://www.odindirect.com/odin-online/show-funds.action?lang=no&utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
https://www.odindirect.com/odin-online/show-funds.action?lang=no&utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
https://www.odindirect.com/odin-online/show-funds.action?lang=no&utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
http://www.odinfond.no/nyhetsbrev?utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
http://www.odinfond.no/nyhetsbrev?utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
http://www.odinfond.no/nyhetsbrev?utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
mailto:kundeservice@odinfond.no
https://www.odindirect.com/odin-online/show-identify.action?app=myodin&lang=no&utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
https://www.odindirect.com/odin-online/show-identify.action?app=myodin&lang=no&utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
https://www.odindirect.com/odin-online/show-identify.action?app=myodin&lang=no&utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly


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



