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Alle fond 

Been there, seen that 

Som nevnt i forrige uke var det stor usikkerhet knyttet 

til utfallet av det italienske valget denne uken. Det er 

det fortsatt, selv om valget nå er avholdt. Sukk… 

Finansmarkedene reagerte kontant negativt på den 

uavklarte situasjonen, og blant annet våre italienske 

investeringer ble tatt av dragsuget. Men risikoviljen 

viser allerede tegn til å komme tilbake. Selv den 

italienske staten kunne hente 6,5 mrd. euro i lang-

siktig statsgjeld denne uken med solid overtegning i 

auksjonen og en rente på 4,83 prosent på tiårs-

obligasjoner. Renten er markert høyere enn tidligere i 

år, men godt under spanske, portugisiske og greske. 

Eurosonens årelange krise må ha vaksinert selv de 

skrøpeligste investorer mot lammende politisk angst. 

Italiensk politikk har dessuten «alltid» vært et sirkus 

(Monti var unormalt fargeløs), og dagens remis har 

det positive ved seg at den i det minste vanskeliggjør 

sabotering av allerede gjennomførte reformtiltak. 
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Alle fond 

Been there, seen that II 

I dag løper fristen ut for å finne alternativer til de 

automatiske budsjettkuttene i USA som går under det 

fengende navnet «sequestration». I skrivende stund 

foreligger det ingen løsning, men det ser ikke ut til å 

plage finansmarkedene voldsomt. 

Med tanke på de enormt mange dommedagspregede 

mediesakene som preget tiden frem til den såkalte 

«Fiscal Cliff», som blant annet dreide seg mye om de 

samme kuttene, er dette litt underlig. 

Noe av forklaringen ligger trolig i at markedet (og 

media) føler at de nå kjenner lusa på gangen, og vil 

vente å se hva som skjer. Men samtidig er det også 

mye positivt å henge seg opp i. Innkjøpsledertillit, 

forbrukertillit, arbeidsmarked og boligmarked bedret 

seg mer enn ventet i USA denne uken. Alle er sterke 

indikasjoner på at tidevannet i den amerikanske 

økonomien er på vei inn – ikke ut. Dessuten har man 

jo sentralbanken… 

Positivt fra boligmarked og forbrukere i USA 

• S&P Case Shiller boligprisindeks opp 0,9 prosent i 

desember måned 

• Årlig prisvekst målt i desember var 6,8 prosent 

• Salget av nye boliger steg hele 15,6 prosent, mens salget 

av eksisterende boliger steg 10,4 prosent 

• Forbrukertilliten steg fra 58,4 til 69,6, hvor alt over 50 er 

overvekt positive forbrukere 



Alle fond 

Sentralbankene redder dagen - igjen 

På bakgrunn av torsdagens rapport om fallende 

inflasjon henimot 2 prosent i eurosonen uttalte ESB-

sjef Mario Draghi at ESB ikke var i nærheten av å 

stramme inn på sin offensive pengepolitikk, ettersom 

økonomien i eurosonen fortsatt har store utfordringer. 

Uttalelsene speilet beroligende uttalelser fra Ben 

Bernanke i US Fed denne uken, der han forsikret om 

sentralbankens beslutsomhet i å bruke penge-

politikken til å få fart på økonomien og redusere 

arbeidsledigheten. 

Begges kommentarer var trolig viktige drivere av 

fornyet risikovilje blant mange investorer. Særlig det 

amerikanske aksjemarkedet har kommet sterkt 

tilbake i etterkant. 

Offensiv pengepolitikk og lave renter er et av de store 

temaene som preger finansmarkedet for tiden, og er 

også tidligere omtalt i Weekly som en viktig driver av 

økt etterspørsel etter aksjer – og stigende kurser. 

http://www.odinfond.no/OdinPortal-NO/multimedia/archive/00008/Hugin___Munin_Weekly__8196a.pdf
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=bernanke&source=images&cd=&cad=rja&docid=93HOZr6f5kBgyM&tbnid=TCyzyfHTrNmj7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marketwatch.com/story/bernanke-qe-benefits-clear-risks-manageable-2013-02-26&ei=WX8wUcOuLobkswbLuoHIBg&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNHN-na3eUhSe8yozr82KRO6zN7SDA&ust=1362219177648846
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=draghi&source=images&cd=&cad=rja&docid=-fWSzeRI_U1zPM&tbnid=sOYDTXGzs95wxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://openeuropeblog.blogspot.com/2013/01/draghi-getting-ahead-of-himself-are-we.html&ei=p38wUaKiL4TXtQbmkoGoDA&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNHvri2JYxkjxRDy547nbAinYRfcnw&ust=1362219245468970


Alle fond 

Vi fant, vi fant 
Oljedirektoratets kartlegging av mulige olje- og 

gassreserver i Barentshavet og i området rundt Jan 

Mayen ble publisert denne uken. 

Den nye kartleggingen innebærer at anslagene over 

uoppdagede ressurser på norsk sokkel økte med 15 

prosent - eller tilsammen rundt 390 millioner standard 

kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er positivt for 

utsiktene i hele den norske olje og gassektoren. Men 

det er viktig å merke seg at det fortsatt er stor 

usikkerhet knyttet til estimatene, samt at brorparten 

av de anslåtte reservene antas å være gass, og ikke 

olje. Med dagens prisnivå er det mer lønnsomt å 

utvikle olje enn gassressurser, men produksjon fra 

disse områdene ligger riktignok et stykke frem i tid. 

Investeringer i norsk olje- og gassektor er for tiden på 

et rekordhøyt nivå, og antas å vokse gjennom 2013 i 

alle deler av sektoren, inkludert leting, utvikling av 

nye felt og innen produksjon på eksisterende felt. 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=barents+sea&source=images&cd=&cad=rja&docid=O6D5XplU6yKxiM&tbnid=iigz3OfMKXp2QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.barentssea.no/?p=barentssea&ei=4IEwUdnxLIn24QT-6YEQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNHb9-msgq377rLxpAoSljwm5n0wFg&ust=1362219837139439


ODIN Global | ODIN Norden | ODIN Norge 

Presset på Hydro fortsetter 

Aksjekursen i Hydro er fortsatt svak for tiden, til tross 

resultater for fjerde kvartal som var bedre enn ventet. 

Denne uken annonserte nest største eier i Hydro, 

brasilianske Vale (eier 22 prosent), sine resultater fra 

fjerde kvartal 2012.  

Resultatet var svakere enn markedet hadde ventet, 

og gruvegiganten måtte for første gang på mer en et 

tiår notere tap i regnskapet, hovedsakelig knyttet til 

nedskrivninger. 

Samtidig annonserte selskapet av det vurderer sin 

eierpost i Hydro som «available for sale». Dette har 

naturlig nok ikke hjulpet på den kortsiktige apetitten 

for Hydro aksjer. At prisene på aluminium fortsatt er 

på et relativt lavt nivå, og sank ytterligere drøye fem 

prosent gjennom februar, hjelper heller ikke. 

Market Value (mill.) 54 496            Price: 26,74 Currency: NOK

Enterprise Value (mill.) 60 438            Exchange rate to NOK: 1,00

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

Sales (mill.) 75 754            91 444            64 181            72 080            77 309            

EBIT (Operating Income) (mill.) 3 254              5 096              201                  3 145              5 707              

Net Income (mill.) 1 888              6 705              -705                2 157              4 013              

Price/Earnings - - - 23,7 14,3

Price/Book Value 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

EV/EBIT 15,3 11,6 302,9 16,2 8,6

Return on Equity (%) 3,7 10,0 -1,0 3,1 5,0

Dividend Yield (%) 2,8 2,9 3,0 2,9 3,2

Manufactures aluminum and related products; and provides 

energy servicesNorsk Hydro ASA
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ODIN Maritim 

Stadig flere tegn til bedring i shipping 

Det anerkjente skipsmegler firmaet Clarkson meldte 

nylig om stigende priser på nybygg i flere segmenter. 

Beddinger fylles opp for levering i 2014 og i noen 

tilfeller også 2015. Nybyggingskapasitet er ikke like 

lett tilgjengelig som tidligere ettersom verftene holder 

tilbake og ikke lenger vil ta tapsbringende kontrakter. 

Et av våre selskaper, Pacific Basin, har i det siste 

benyttet svakt marked for tørrlast til å plukke opp 

nyere brukt tonnasje. Selskapet har kjøpt seks båter 

hittil og er i markedet for flere. Ettersom balansen er 

sterk kan selskapet ekspandere sin flåte på historisk 

attraktive prisnivåer. 

Et annet av våre selskap, Scorpio Tankers, fortsetter 

å øke sin flåte med nye produkttankbåter etter å ha 

hentet inn frisk kapital. Selskapet benytter en opsjon 

på nybygg, samt overtar nybyggskontrakter fra en 

aktør med finansieringsutfordringer. Scorpio har nå 

26 nybygg i bestilling med ECO spesifikasjoner. 



ODIN Norge | ODIN Offshore | ODIN Maritim 

Supplyselskapene med positive utsikter 

Nylig fikk vi resultater fra Supply-selskapene DOF, 

Solstad og Farstad fra våre porteføljer. Generelt ser 

alle tre lyst på utsiktene i markedet for konstruksjons- 

og subsea-båter. Her er aktiviteten på full fart opp og 

underbygges av den kraftige ordreinngangen til 

subsea-selskaper som for eksempel Subsea7 og 

Aker Solutions. 

Markedet for ankerhåndteringsbåter presses på kort 

sikt av for mye båter i spotmarkedet, men rater og 

aktivitet trender opp med få nybygg i ordre. Statoil 

tok denne uken to båter fra Havilla og en fra Solstad 

på lange kontrakter. 

Markedet for plattformsupply-båter har vært dårlig en 

lengre periode, med for mange nybygg på vei inn. 

DOF og Solstad har liten eksponering her, men 

økende internasjonal etterspørsel gjør at de ser 

muligheter. For DOF er dog høy gjeldsgrad og stort 

investeringsbehov fortsatt en hemsko vi følger nøye. 



ODIN Norden | ODIN Norge 

Laksenæringen klatrer stadig høyere 

Lakseprodusentene Austevoll og Salmar fra våre 

porteføljer var nylig ute med oppløftende rapporter 

fra fjerde kvartal. 

Spesielt Salmar leverte et kvartalsresultat som lå 

godt over forventningene i markedet og ga aksjen et 

videre løft. Selskapet har integrert de oppkjøpte 

lisensene fra Villa Organic i Nord-Troms og Finnmark 

på en vellykket måte - og har i det store og hele 

gjenerobret posisjonen som Norges mest effektive 

produsent. Selskapet konstaterer at 

kostnadsforbedringene er på rett vei, og forventer at 

produksjonskostnadene skal gå videre ned i 2013. 

Når i tillegg lakseprisene fortsetter oppover er det 

mye som peker i retning av gode tider for våre 

lakseinvesteringer fremover. Siden tidlig høst 2012 

har eksportprisen på fersk laks steget 54 prosent, og 

var i forrige uke på over 37 kroner per kilo. 20
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http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=salmon+farm&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z6WbxgeYp1ddrM&tbnid=59ytvqgUPI_f-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/17/scottish-salmon-fishing&ei=34QwUfHXLaaM4ASU54B4&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNGtDmEWvyBKxS6gQDVSnzHOb_4sdA&ust=1362220637734427
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Oppløftende tendenser i ledende indikatorer 

Et drøss med såkalte PMI-tall (innkjøpsledernes 

fremtidstro) ble publisert fredag, og spesielt verdt å 

merke seg er blant annet positiv utvikling i Sverige og 

Tyskland.  

Innkjøpslederindeksene i Sverige og Tyskland er 

igjen over 50, et nivå som indikerer ekspansjon i 

økonomien fremover. Tyskland fremstår som klart 

best i Europa, og skillet mellom det tyske lokomotivet 

og land som Italia, Spania og Frankrike blir stadig 

større. 

For nordiske eksportselskaper, og spesielt de 

svenske industriselskapene hvor ODIN Sverige er 

overvektet, er dette svært positivt. Tyskland er 

Sveriges fremste handelspartner, og en viktig 

handelspartner også for de øvrige nordiske landene. 



ODIN Rente 

Maks rating fra Morningstar til ODIN Rente 
Ratingbyrået Morningstar har nylig oppgradert sin 

vurdering av ODIN Rente fra fire stjerner til fem. Fem 

stjerner er maksimalt høy rating i Morningstars 

system. 

Morningstar Rating baserer seg på fondenes 

historiske avkastningstall- og risikotall fratrukket 

kostnader. Tildeling av stjerner, fra en til fem, skjer 

relativt innenfor den kategorien som fondet tilhører.  

 

De 10 prosent beste fondene får fem stjerner, 22,5 

prosent får fire stjerner, 35 prosent får tre stjerner, 

22,5 får to stjerner de siste 10 prosent får en stjerner. 

Alle fond som er tilgjengelig for salg i Europa 

kategoriseres og vurderes opp mot hverandre. 

Aksjefond som er yngre en tre år får ikke tildelt 

stjerner. Du kan lese mer om Morningstars rating her. 

Og en full gjennomgang av metodikken finnes her. 

Faksimile fra www.morningstar.no 

http://www.morningstar.no/no/news/85452/Forst%C3%A5-Morningstars-Rating.aspx
http://www.morningstar.no/no/news/85452/Forst%C3%A5-Morningstars-Rating.aspx
http://www.morningstar.no/no/news/85452/Forst%C3%A5-Morningstars-Rating.aspx
http://www.morningstar.no/no/news/85452/Forst%C3%A5-Morningstars-Rating.aspx
http://www.morningstar.no/no/news/85452/Forst%C3%A5-Morningstars-Rating.aspx
http://www.morningstar.no/no/news/85452/Forst%C3%A5-Morningstars-Rating.aspx
http://www.morningstar.no/no/news/85452/Forst%C3%A5-Morningstars-Rating.aspx
http://www.morningstar.no/
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