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Punsjbollen blir stående - inntil videre 

Ukens viktigste begivenhet for finansmarkedene var 

utvilsomt signalene fra den amerikanske sentral-

banken (Fed) om at nedtrappingen av støttekjøpene 

av obligasjoner er utsatt. 

Det satte fart i omtrent samtlige deler av 

finansmarkedene; aksjer, obligasjoner og råvarer. 

Man må da spørre seg hva markedene frykter mest 

fra nedtrappingen (engelsk: «tapering» ). Er det: 

• At likviditet faktisk blir borte som følge nedtrappingen?  

• Renteoppgang på grunn av mindre obligasjonskjøp? 

• Frykt for det ukjente? Dette er nokså ukjent terreng…  

Vi er usikre på hva som er mest dominerende, men 

det er uansett positivt at den amerikanske 

sentralbanken ikke tar sjansen på å stramme for 

tidlig inn og dermed ødelegge den gryende veksten. 

Globale renter ned denne uken: 

Aksjemarkedene opp denne uken (lokal valuta): 

Norge 1.0 %

Sverige 1.6 %

Finland 0.4 %

Tyskland 2.1 %

Frankrike 2.1 %

Storbritannia 0.6 %

USA 2.0 %

Japan 2.3 %

Emerging Markets2.1 %

Norden 2.4 %

Europa 1.4 %

Verden 1.9 %

Yield 10-årig stat 

(prosent)

Endring (%- 

poeng)

Norge 3.11 -0.02

Sverige 2.58 -0.07

Tyskland 1.93 -0.05

Frankrike 2.43 -0.12

Italia 4.30 -0.30

Spania 4.33 -0.16

Storbritannia 2.72 -0.02

USA 2.76 -0.16

Japan 0.66 -0.05



ODIN Europa  

Ikke så sprekt fra Adidas  

Styret i Adidas oppdaterte denne uken markedet om 

utsiktene for 2013: 

• Flere valutaer har svekket seg om mot euro, noe 

som vil ramme tredjekvartalsresultatet. Slike 

valutaeffekter er forbigående. 

• I Russland har selskapet noen kortsiktige 

distribusjonsproblemer, som ventes løst i fjerde 

kvartal. 

• Fortsatt svekkelse i golfmarkedet, hvilket er kjent 

fra tidligere. 

De to første faktorene er forbigående og selskapet 

sier det venter sterk gjenhenting i fjerde kvartal.  

Aksjen falt 5% på styrets kunngjøring, men er 

skrivende stund på vei opp igjen. Vi ser denne 

korreksjonen som en mulighet til å kjøpe mer til  

attraktive priser. 

 

Market Value (mill.) 16,539            Price: 79.05 Currency: EUR

Enterprise Value (mill.) 16,382            Exchange rate to NOK: 7.87

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

Sales (mill.) 11,990            13,344            14,883            14,871            15,916            

EBIT (Operating Income) (mill.) 705                  851                  994                  1,317              1,574              

Net Income (mill.) 567                  671                  526                  901                  1,090              

Price/Earnings 30.5 31.0 31.4 18.4 15.3

Price/Book Value 3.1 3.1 3.2 2.8 2.5

EV/EBIT 14.7 12.0 13.6 12.1 9.9

Return on Equity (%) 13.5 13.5 9.9 15.2 16.2

Dividend Yield (%) 1.7 1.7 1.6 2.0 2.5

adidas AG Manufactures sports shoes and related products



ODIN Norge  

Telenor øker marginene i øst 

På sin kapitalmarkedsdag redegjorde Telenor for de 

positive effektene av at den thailandske enheten 

Dtac bytter ut det gamle nettverket med eget 3G-

nettverk.  

Med dagens system tilfaller 30% av brutto inntekter 

den thailandske staten som avgift. Med eget 3G-nett 

vil denne andelen falle til litt over 5%. I sum ventes 

driftsmarginen (EBITDA) i Dtac å øke fra 32% til 

nærmere 40% etter å ha vært fallende de senere 

årene. Til sammenligning har den malaysiske 

virksomheten hatt margin på rundt 45% i en rekke år. 

Dette øker sannsynligheten for at Telenor-konsernet 

når sitt mål om en operasjonell kontantstrøm på 

mellom NOK 28-30 mrd. i 2015.  

I tillegg ble det redegjort for at Telenors investering i 

Myanmar ikke skal innebære netto likviditets-

belastning større enn USD 1 mrd. – hvilket er lavere 

enn fryktet.  

Basert på dette har vi økt vår posisjon i Telenor.  

 

Market Value (mill.) 212,465          Price: 136.20 Currency: NOK

Enterprise Value (mill.) 254,018          Exchange rate to NOK: 1.00

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

Sales (mill.) 94,843            98,516            101,718          103,437          107,170          

EBIT (Operating Income) (mill.) 13,086            15,217            18,354            21,629            23,951            

Net Income (mill.) 14,749            7,165              10,067            15,342            17,210            

Price/Earnings 14.5 14.5 14.6 13.4 11.9

Price/Book Value 2.9 2.9 3.0 2.7 2.5

EV/EBIT 14.1 11.8 11.9 11.2 10.0

Return on Equity (%) 18.0 8.3 12.7 20.0 21.1

Dividend Yield (%) 4.5 4.5 4.4 5.1 5.8 DISC-NO

Provides telecommunications servicesTelenor ASA



ODIN Sverige  

Vi flytter inn i Hufvudstaden 

Vi har tatt inn et nytt selskap i ODIN Sverige, nemlig 

Hufvudstaden, som er et høykvalitets 

eiendomsselskap med lav belåning og godt 

potensiale i reforhandlinger av leieavtaler. Aksjen 

inngår fra før i ODIN Eiendom. 

Hufvudstaden eier blant annet NK i Stockholm og 

Göteborg samt mange lokaler i sentrale distrikt i 

Stockholm. Hele 90 % av porteføljen er sentralt 

beliggende og lån utgjør ikke mer enn 17% av  

underliggende verdi.  

Svensk økonomi utvikler seg for øvrig positivt. Denne 

uken la regjeringen frem sitt budsjettforslag for 2014, 

vekstprognoser for 2013 (+ 1,2%) og 2014 (+ 2,5%) 

ble lagt frem.  

Neste år er det valg i Sverige, noe som historisk har 

vært positivt for veksten i økonomien da privat og 

offentlig konsum i tillegg til offentlige investeringer 

bruker å øke. Noe vi da også ser av budsjettforslaget 

for 2014. 

  

 

Market Value (mill.) 17,533            Price: 85.00 Currency: SEK

Enterprise Value (mill.) 23,483            Exchange rate to NOK: 0.92

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

Sales (mill.) 1,392              1,437              1,542              1,598              1,650              

EBIT (Operating Income) (mill.) - - - 1,307              1,148              

Net Income (mill.) 1,733              1,435              1,939              1,203              941                  

Price/Earnings 8.0 8.0 8.2 19.2 21.4

Price/Book Value 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

EV/EBIT - - - 18.4 20.8

Return on Equity (%) 15.9 12.0 14.7 6.2 5.5

Dividend Yield (%) 3.1 3.2 3.1 3.3 3.5 DISC-NO

Engaged in the ownership, development, and management of 

commercial propertiesHufvudstaden AB Class A



ODIN Sverige  

Markedene SCAbiliseres 

Det svenske papir- og hygieneselskapet Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget, SCA, signaliserte denne 

uken at markedene hadde stabilisert seg.  

Inntrykket SCA ga i en oppdatering til markedet var 

at det er stabile sluttmarkeder samtidig som 

råvareprisene er på stabile nivåer. 

Fokus i oppdateringen lå også på de nye initiativene i 

fremvoksende økonomier gjennom oppkjøpsbudet på 

kinesiske Vinda (for SEK 11 mrd.) samt utviklingen 

av ny virksomhet i India gjennom organisk vekst.  

Kapasiteten i Europa går for fullt etter at amerikanske 

Kimberly Clark går ut av markedet på bleiesiden. 

Selv om aksjen har hatt en reprising de seneste 

årene, tror vi det er ytterligere potensial gjennom 

kostnadskutt og god utvikling i sluttmarkedene.  

Market Value (mill.) 117,080          Price: 166.70 Currency: SEK

Enterprise Value (mill.) 150,438          Exchange rate to NOK: 0.92

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

Sales (mill.) 109,142          81,337            85,408            89,821            92,557            

EBIT (Operating Income) (mill.) 9,497              7,655              8,487              9,128              11,007            

Net Income (mill.) 5,552              -352                4,453              5,540              7,303              

Price/Earnings 25.3 25.2 25.3 18.7 15.5

Price/Book Value 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8

EV/EBIT 11.5 13.9 15.4 16.3 13.3

Return on Equity (%) 8.3 -0.5 7.4 10.0 11.4

Dividend Yield (%) 2.7 2.7 2.7 2.9 3.2 DISC-NO

Manufactures and distributes hygiene products, corrugated 

packaging, pulp, wood products, and forest-based biofuelSvenska Cellulosa Aktiebolaget Class B



ODIN Emerging Markets  

En venn i Ben  

I det korte bildet  har risikoappetitten komme tilbake 

til fremvoksende markeder («emerging markets») 

etter at den amerikanske sentralbanksjefen Ben 

Bernanke denne uken kunngjorde at nedtrappingen 

av obligasjonskjøpene («QE») er satt på vent.  

Den amerikanske sentralbanken overrasket 

markedene også ved å si at den fortsetter 

stimulansene og støttekjøpene i markedet i 

uforminsket skala.  

Effekten var fallende renter og ny «all time high» på 

amerikanske børser.  

Vår tyrkiske investering Turkiye Garantibank var 

opp 12 % dagen etter og vårt indonesiske selskap 

Telekomunikasi Indonesia får vind i seilene og var 

opp 7 prosent påfølgende dag. 



ODIN Norden 

H&M med ny topp 

Den svenske klesgiganten Hennes&Mauritz  meldte 

denne uken at salget i august var bedre enn 

forventet. 

Nyheten sendte aksjen kraftig opp hele 7% over tre 

dager.  

Aksjen steg dermed til ny historisk toppnotering. 

Totalsalget var år-over-år opp 14% (ventet 12,5%) og 

like-for-like -  dvs. mersalg i eksisterende butikker var 

opp 4% (ventet 2,5%). 

 

 

Market Value (mill.) 440,249          Price: 266.00 Currency: SEK

Enterprise Value (mill.) 431,188          Exchange rate to NOK: 0.92

11/2010 11/2011 11/2012 2013E 2014E

Sales (mill.) 108,483          109,999          120,799          128,021          142,074          

EBIT (Operating Income) (mill.) 24,659            20,379            21,754            21,862            24,775            

Net Income (mill.) 18,681            15,821            16,867            17,075            19,366            

Price/Earnings 27.3 27.2 27.5 25.8 22.8

Price/Book Value 12.6 12.6 12.7 9.7 8.9

EV/EBIT 14.9 16.3 15.6 19.4 17.1

Return on Equity (%) 44.1 35.8 38.4 37.4 38.9

Dividend Yield (%) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 DISC-NO

Engaged in the sale of clothing, accessories, footwear, 

cosmetics, and home textilesHennes & Mauritz AB Class B



ODIN Maritim 

Supply har mer å tilby 

Kursoppgangen for supply-rederiene fortsetter etter  

forrige ukes oppgang.  

Bakgrunnen er veldig faste spotmarkeder i 

Nordsjøen (særlig for ankerhåndteringsbåter) samt 

rykter om oppkjøp. Et amerikansk selskap "varsler" 

oppkjøp av norsk aktør i en artikkel i shippingavisen 

Tradewinds. 

Det er også inngått flere kontrakter for lenge 

tidscertepartier, som anses positivt. 

Av våre porteføljeselskaper utmerker Havila 

Shipping seg med en oppgang på 25% seneste 

måned.  Aksjen er opp 50% hittil i år. 
Market Value (mill.) 1,117              Price: 37.00 Currency: NOK

Enterprise Value (mill.) 6,785              Exchange rate to NOK: 1.00

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

Sales (mill.) 1,030              1,279              1,332              1,442              1,535              

EBIT (Operating Income) (mill.) 162                  198                  351                  512                  606                  

Net Income (mill.) -8                     -139                0                      94                    220                  

Price/Earnings 22.0 22.3 23.0 11.8 5.1

Price/Book Value 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

EV/EBIT 29.2 30.1 17.9 13.1 10.6

Return on Equity (%) -0.5 -8.0 0.0 4.5 9.7

Dividend Yield (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Havila Shipping ASA
Provides maritime support functions for international offshore 

oil and gas companies



Om Hugin & Munin 

I ODIN Forvaltning ønsker vi å bære med oss vår 

nordiske kulturarv inn i fremtiden. Dette gjør vi fordi vi 

opplever at det ligger mye rikdom og potensial i 

denne kulturarven i form av kunnskap, livsvisdom og 

inspirasjon. 

De to ravnene Hugin & Munin opptrer i norrøn 

mytologi som guden Odins støttespillere. Sammen 

flyr de omkring over hele verden og observerer alt 

som skjer. Inntrykkene tar de med seg tilbake og 

formidler til Odin. Gjennom Hugin (tanken) & Munin 

(minnet) holder Odin seg oppdatert på hva som 

foregår omkring ham. 

Likeledes ønsker vi i ODIN Forvaltning å holde våre 

kunder og andre interesserte oppdatert på det som 

skjer i finansmarkedene og som har betydning for 

våre fond. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt 

nyhetsbrev, kalt nettopp Hugin & Munin. 

Hold deg  

oppdatert 

Oppgi din e-postadresse  

for å motta vårt nyhetsbrev 

Hugin & Munin 

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

https://www.odindirect.com/odin-online/show-funds.action?lang=no&utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly
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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



