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Aksjemarkedene 

Uken som gikk 

Aksjemarkedene dro med seg den gode stemningen 

etter de meget sterke arbeidsmarkedstallene i USA  

sist fredag. Tallene underbygger at USAs økonomi er 

i bedring, men oppgangen forsvant utover uken på 

bekymringer rundt Kina og Ukraina. 

Det norske boligmarkedet er i full fyr igjen. I følge 

Eiendom Norge er hele nedgangen fra fjoråret nå 

reversert, og boligprisene er igjen rekordhøye. 

Norges Bank holdt som ventet renten uendret etter 

torsdagens hovedstyremøte. Rentebeslutningen 

følger av at den økonomiske utviklingen i Norge og 

internasjonalt har vært omtrent som anslått.  

Bankene har satt ned sine utlånsrenter siden forrige 

rentemøte, hvilket gir en effektiv rentenedgang til 

kundene. Boligmarkedet i Norge har steget mer enn 

forventet, men på den svake siden er det lavere 

forventninger til styringsrentene internasjonalt.  

 

 

Aksjemarkedsutvikling seneste uke (i NOK, per fredag formiddag) 

Aksjemarkedsutvikling seneste år (i NOK, per fredag formiddag) 

Norden -1.0 % 

Norge 1.8 % 

Sverige -1.2 % 

Finland 0.4 % 

Europa -0.6 % 

Tyskland -0.9 % 

Frankrike -0.5 % 

Storbritannia -0.1 % 

Verden -1.1 % 

USA -1.3 % 

Japan -2.2 % 

Em. Markets 0.4 % 

            

  

Norden 0.14 % 

Norge 1.85 % 
  

  
Sverige -0.25 % 

  

  
Finland 1.33 % 

  

            

  

Europa 0.16 % 

Tyskland 0.04 % 
  

  
Frankrike 0.44 % 

  

  
Storbritannia 0.45 % 

  

            

  

Verden -0.38 % 

USA -0.43 % 
  

  
Japan -1.97 % 

  

  

Emerging 

Markets 
0.63 % 
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Kvartalsresultatet til Latour viste at substans-

verdien har økt fra SEK 212 til SEK 220 per aksje. 

Aksjen handles i SEK 195. 

Oppkjøp samt  bedring innen deler av den unoterte 

industridelen, bidro positivt, mens Swegons tall 

kom inn på den svake siden. Latours balanse er 

sterk og vi tror på ytterligere oppkjøp i tiden 

fremover.  

Lindab rapporterer sterke tall og mye tyder på at 

aktiviteten er på vei opp. Kombinert med interne 

forbedringer gjør oss langsiktig positive.  

Lindab har en målsetning om 10 prosent margin i 

2014 og 14 prosent på lang sikt. Vi må se mer 

bevis på akkurat det, men i så fall vil det ha store, 

positive implikasjoner for verdien av selskapet.  

Resultatestimatene for 2014 er fortsatt mellom 30 

prosent og 50 prosent under toppnivået i 2008. 

Organisk vekst vil gi en operasjonell hevstang på 

resultatene.  

 

ODIN Sverige 

Substans i svenske selskaper 



ODIN Sverige 

Konsulentene leverer 

Tekniske konsulenter kommer inn med gode tall for 

første kvartal. Både ÅF og Sweco er forsiktige 

optimister. 

Sweco imponerte mest med en organisk vekst på 

fire prosent og en driftsmargin på 9,1 prosent.  

Integrasjonen av Vectura går smidigere enn ventet 

og aktiviteten og ressurstilpasningen i Finland bærer 

frukter. En økning i faktureringsgraden på 1% 

sammenlignet med forrige kvartal bidrar bra til 

bedring i driftsresultatet.  

Vi tror denne trenden fortsetter selv uten de positive 

kalendereffekten rundt påske i det første kvartalet. 
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ODIN Europa  

Kjøp og salg fra Rolls-Royce 

Lavere offshore-aktivitet resulterte i svak utvikling for 

den marine divisjonen til britiske Rolls-Royce.  

Selskapet sier det likevel tror at 2014 vil bli et flatt år i 

forhold til 2013, og signaliserer vekst i 2015. 

På den positive siden er det gledelig å høre at 

selskapet har blitt enige med Siemens om salg av 

energidivisjonen. Den er riktignok ikke så stor, men 

med omtrent null i resultat , kan det hjelpe på 

gruppens totale driftsmargin. 

Samtidig vil Siemens betale Rolls-Royce GBP200 

mill. for adgang til en del av deres teknologi innen 

aero-turbiner. 

Etter salget og kjøpet av et selskap som utvikler 

motorer (Tognum), vil Rolls-Royce ha om lag 

GBP500 mill. kontanter til vekstfremmende tiltak, 

som f eks oppkjøp. 

 

Market Value (mill.) 19 047            Price: 10,13 Currency: GBP

Enterprise Value (mill.) 17 731            Exchange rate to NOK: 9,97

2011 2012 2013 2014E 2015E

Sales (mill.) 11 124            12 161            15 513            15 498            16 427            

EBIT (Operating Income) (mill.) 1 001              1 167              1 310              1 841              1 964              

Net Income (mill.) 850                  2 281              1 367              1 274              1 418              

Price/Earnings 14,0 14,2 13,8 15,4 13,9

Price/Book Value 3,4 3,5 3,4 2,7 2,4

EV/EBIT 13,8 12,9 17,4 9,9 9,0

Return on Equity (%) 20,0 43,0 23,4 17,5 17,1

Dividend Yield (%) 0,0 0,0 0,0 2,3 2,5

Manufactures aircraft, marine and generator power systemsRolls-Royce Holdings plc
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ODIN Europa 

Adidas ser fremover 

Alles øyne var på Adidas da selskapet la frem 

resultatene for første kvartal denne uken. Med 14 

prosent av omsetningen i Russland, var mange 

skeptiske i forkant. 

Tallene var riktignok veldig svake, men selskapet var 

svært positive til resten av året, som vil bli preget av 

fotball-VM og mange produktlanseringer. 

Omsetningen i første kvartal var som året før, mens 

bruttomarginen falt med ett prosentpoeng på grunn 

av valutaeffekter. Første kvartal er normalt det 

svakeste kvartalet for Adidas, og selskapet føler seg 

sikker på at veksten i topplinjen vil komme tilbake i 

neste kvartal. Derfor ble utsiktene til året gjentatt fra 

tidligere.  

Aksjen er ned 18 prosent så langt i år. Etter vår 

mening er den blitt straffet for mye og fremstår nå 

som svært gunstig priset. Vi har benyttet den svake 

kursen til å øke posisjonen kraftig. 

 

Market Value (mill.) 16 329            Price: 78,05 Currency: EUR

Enterprise Value (mill.) 16 569            Exchange rate to NOK: 8,16

2011 2012 2013 2014E 2015E

Sales (mill.) 13 344            14 883            14 492            14 824            15 831            

EBIT (Operating Income) (mill.) 851                  994                  1 098              1 302              1 556              

Net Income (mill.) 671                  526                  787                  883                  1 072              

Price/Earnings 20,4 20,4 23,4 18,7 15,4

Price/Book Value 2,9 2,9 2,8 2,7 2,4

EV/EBIT 12,0 13,6 17,3 12,1 9,9

Return on Equity (%) 13,5 9,9 14,6 14,4 15,6

Dividend Yield (%) 2,0 2,0 2,0 2,1 2,6

Manufactures sports shoes and related productsadidas AG
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ODIN Europa 

Staselig fra Hugo Boss 

Klesmerket Hugo Boss rapporterte om et godt første 

kvartal. 

Strategien om å øke salget gjennom egne butikker 

på bekostning av distributører, gir resultater. I disse 

økte nemlig salget med 19 prosent i første kvartal, 

mens salget til distributører falt med seks prosent. 

Satsingen på kvinnemote bærer også frukter. Her var 

salget opp 16 prosent. 

Med god utvikling i topplinjen og en bedring i brutto-

marginen til 65,4 prosent fra 61,8 prosent året før, 

har selskapet stor fleksibilitet til å satse på videre 

ekspansjon. 

Selskapet skal åpne 50 nye butikker i 2014, hvorav 

13 ble åpnet i første kvartal. Hugo Boss har 1007 

egne butikker per i dag og har et stort potensial for å 

vokse i mange år. 

 

Market Value (mill.) 6 873              Price: 99,58 Currency: EUR

Enterprise Value (mill.) 6 933              Exchange rate to NOK: 8,16

2011 2012 2013 2014E 2015E

Sales (mill.) 2 059              2 346              2 432              2 612              2 832              

EBIT (Operating Income) (mill.) 400                  448                  471                  502                  564                  

Net Income (mill.) 284                  307                  329                  370                  420                  

Price/Earnings 20,8 20,9 20,6 18,5 16,4

Price/Book Value 9,6 9,6 9,5 8,1 6,9

EV/EBIT 10,0 12,6 15,3 13,9 12,2

Return on Equity (%) 67,5 55,3 49,6 43,8 42,1

Dividend Yield (%) 3,4 3,3 3,4 3,8 4,4

Manufactures and markets clothing for men and womenHUGO BOSS AG
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ODIN Europa  

Ruglete i papp 

Papirforpakningsprodusenten Smurfit Kappa leverte 

sterke tall for første kvartal. 

I aksjemarkedet er det fremtiden som betyr noe, og 

nettopp det er utfordringen for selskapet. Prisene på 

den viktigste innsatsfaktoren, resirkulert papir, har 

falt. Dette er positivt på kort sikt, slik at 2014 blir 

kjempebra uansett. Men på lang sikt så betyr det at 

deres sluttprodukt, papp, også vil falle i pris.  

Vi tror, som selskapsledelsen, at prisene på 

resirkulert papir langsiktig vil stige. Dessverre svinger 

de mye på kort sikt; i fjor var de f eks oppe i 80 euro 

per tonn, mens de i år er på 25 euro pr tonn. Smurfit 

Kappa kjøper fem millioner tonn resirkulert papir 

hvert år. 

Aksjen falt et par prosent til tross for de gode 

kvartals-tallene. Ser vi at prisene på returpapir 

bunner ut, tror vi på en sterk innhenting senere i år. 

Vi kjøper flere aksjer.  

 

Market Value (mill.) 3 952              Price: 17,07 Currency: EUR

Enterprise Value (mill.) 6 767              Exchange rate to NOK: 8,16

2011 2012 2013 2014E 2015E

Sales (mill.) 7 357              7 335              7 957              8 230              8 599              

EBIT (Operating Income) (mill.) 618                  580                  685                  775                  844                  

Net Income (mill.) 206                  249                  188                  350                  417                  

Price/Earnings 19,5 19,9 17,2 10,9 9,4

Price/Book Value 1,6 1,7 1,8 1,5 1,3

EV/EBIT 6,5 8,7 10,2 8,2 7,2

Return on Equity (%) 11,0 11,7 8,2 13,7 14,2

Dividend Yield (%) 2,6 2,5 2,5 2,4 3,2

Manufactures, distributes and sells containerboard, corrugated 

containers and other paper based packaging productsSmurfit Kappa Group Plc
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ODIN Europa 

Fortsatt bedring for pilletriller 

Farmasiselskapet Shire økte salget med hele 18 

prosent i første kvartal, mens driftsresultatetet steg 

med 40 prosent. Oppkjøpet av Viropharma i fjor 

utgjorde åtte prosentenheter av veksten. Samtidig 

økte selskapet forventingene for helåret fra en 

økning i inntjening per aksje på 23 prosent til mellom 

25-28 prosent. 

Shire utvikler og selger produkter innen sentral-

nervesystemet og for sjeldne lidelser, såkalte 

«orphan drugs». De er blant annet store innen 

ADHD-medisiner. 

Salget av fem produkter, som til sammen utgjorde 

omtrent 50 prosent av omsetningen i første kvartal, 

vokste alle sterkt; med mellom 13 og 80 prosent. 

I 2013 kjøpte selskapet Viropharma, som har 

produkter som er svært komplementære til Shire. 

Integrasjonen går som planlagt og har en positiv 

virkning på salg og resultater. 

 

Market Value (mill.) 20 026            Price: 34,00 Currency: GBP

Enterprise Value (mill.) 18 661            Exchange rate to NOK: 9,97

2011 2012 2013 2014E 2015E

Sales (mill.) 2 660              2 954              3 157              3 404              3 567              

EBIT (Operating Income) (mill.) 729                  728                  1 087              1 393              1 537              

Net Income (mill.) 540                  470                  908                  1 124              1 248              

Price/Earnings 45,0 43,6 35,1 17,9 16,3

Price/Book Value 6,3 6,1 5,8 5,0 4,0

EV/EBIT 18,7 15,0 14,2 14,1 12,0

Return on Equity (%) 29,9 21,4 32,5 27,7 24,3

Dividend Yield (%) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6

Develops, manufactures and markets pharmaceuticalsShire PLC
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ODIN Global 

Ikke for enhver pris 

Det ble denne uken klart at tyske Bayer betaler 14.2 mrd. 

dollar for Mercks consumer health-divisjon. Blant de 

mest kjente produktene Bayer får med på kjøpet er 

allergimedisinen Claritin.  

Reckitt Benckiser som vi eier i ODIN Global, var med i 

forhandlingene om å kjøpe denne divisjonen, men trakk 

seg da det ble klart at prisen ville bli høyere enn de 

synes det var fornuftig å betale. Et viktig element i 

Reckitts strategi er å øke sin eksponering mot nettopp 

«consumer health». Mercks-divisjonen ville passet bra 

inn hos Reckitt, men ikke for enhver pris. Det er meget 

positivt at Reckitt viser at de er disiplinerte og ikke villige 

til å betale for mye for oppkjøp. Vi har sett mange ganger 

før at selskaper som har en klar strategi om å vokse 

gjennom oppkjøp, og som i utgangspunktet er 

disiplinerte hva gjelder pris, etter hvert blir mer desperate 

og ender opp med å gjøre verdidestruerende oppkjøp. 

Consumer health er fortsatt et lite konsolidert marked og 

det finnes mange andre oppkjøpskandidater der ute som 

vi tror Reckitt kan få til en rimeligere pris. 
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Reckitt Benckiser Group plc Manufactures and sells households and healthcare products 

  

                

  Market Value (mill.)             34,795  Price: 48.34 Currency: GBP   

  Enterprise Value (mill.)             36,732      

Exchange rate 

to NOK: 9.97   

                

    2011 2012 2013 2014E 2015E   

  Sales (mill.)               9,485                9,567              10,043                9,802              10,276    

  EBIT (Operating Income) (mill.)               2,430                2,557                2,611                2,536                2,659    

  Net Income (mill.)               1,745                1,829                1,739                1,881                1,987    

                

  Price/Earnings 20.0 20.0 20.0 18.5 17.6   

  Price/Book Value 5.5 5.5 5.5 4.8 4.3   

  EV/EBIT 10.4 12.1 14.1 14.3 13.4   

  Return on Equity (%) 32.4 31.4 28.4 26.0 24.5   

  Dividend Yield (%) 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0   



ODIN Emerging Markets 

Tøff konkurranse i dekkmarkedet 

Den koreanske dekkprodusenten Hankook leverte tall for 

første kvartal denne uken. Tallene viser økt etterspørsel 

etter dekk globalt. Topplinjen til Hankook er likevel på 

samme nivå som for ett år siden ettersom de har måttet 

senke sine priser noe. Prisene på hovedinnsatsfaktorene 

som for eksempel naturgummi fortsetter sin nedadgående 

trend, noe som gir dekkprodusentene rom for å senke 

prisene uten å skade lønnsomheten.   

Hankook noterer at flere konkurrenter benytter sjansen til 

å øke sine markedsandeler. Michelin nevnte også i sin 

resultatpresentasjon tidligere denne måneden at blant 

annet japanske Bridgestone har senket sine priser 

betydelig. 

Vi mener at Hankook nå har etablert seg som et kvalitets-

merke og at de derfor ikke vil merke det samme pris-

presset som produsenter av standard eller lavkvalitets-

dekk. Hankook skrev nylig under en avtale for å levere 

dekk til BMWs 1,3,5, X5 og 4-serier). Hankook øker også 

salget av «ultra-high-performance» dekk som er betydelig 

høyere priset enn resten av sortimentet. 
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ODIN Offshore 

Seismikk-nytt 

Økokrim har siktet TGS Nopec for brudd på skatte-

loven i forbindelse med salg av seismikkdata til Skeie 

Energy i 2009. 

TGS sier selskapet vil samarbeide med Økokrim for 

å avdekke om noe ulovlig har skjedd. 

Det franske seismikk-selskapet CGG fikk et 

driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) som var 20 

prosent under forventningene. Kursen falt nesten fem 

prosent på tallene. 

På den positive fronten noterer vi god interesse for 

den 28. lisensrunden på den britiske sokkelen.  
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ODIN Maritim 

Stolt-Nielsen slår knock-out på Odfjell 

Stolt-Nielsen og Odfjell er blant verdens største 

rederier innen kjemikalietransport. Begge rederiene 

har slitt i mange år med svak avkastning i tiden etter 

at rederiene ble tatt for å ha drevet ulovlig pris-

samarbeid i 2006. Dette kan snu fremover og 

markedsutsiktene er gode. 

Selv om de opererer i samme nisje, så har 

investorene opplevd store forskjeller på rederiene. 

Fra 2010 og frem til i dag har Odfjell’s aksjekurs falt 

med 42%. Stolt-Nielsen har derimot hatt en kurs-

økning på 102%. Hvordan kan to selskaper som 

opererer i samme sektor ha så forskjellig utvikling? 

Det virker som om styret i Odfjell ønsker at selskapet 

skal bli mer aksjonærvennlig og har dermed foreslått 

å slå sammen A og B-aksjene til en aksjeklasse. 

Dette har selskapets største aksjonær sagt nei til. 

Stolt-Nielsen slo sammen sine A og B-aksjer til en 

klasse i 2001.  

ODIN Maritim har 6,0% av fondets midler investert i 

Stolt-Nielsen og 3,5% i Odfjell. 
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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 
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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  
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