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Huhtikuu oli jälleen kuukausi, joka oli leimattu suurilla heilahteluilla kiinteistöalalla. 

Makrotaloudelliset indikaattorit, jotka voivat antaa viitteitä tulevista korkokäyristä, 

jatkavat sektorin hinnoittelun hallintaa. 

Nämä ovat aikoja, jolloin lyhytaikaiset makrotaloudelliset indikaattorit ohjaavat tun-

nelmia, ja erilaiset "asiantuntijat" kommentoivat sektorin kehittymistä. Siksi pi-

dämme mielenkiintoisena viitata Sagaxin suurimman omistajan (David Mindus) 

osakkeenomistajakirjeeseen vuodelle 2022. David Mindus lainaa amerikkalaista ta-

loustieteilijää J.K. Galbraithia: "On kaksi tyyppiä ennustajia. Niitä, jotka eivät tiedä, 

ja niitä, jotka eivät tiedä, että he eivät tiedä". Sen sijaan, että yritettäisiin ennustaa 

tulevaisuutta, Sagax pyrkii rajoittamaan makrotaloudellisen volatiliteetin vaikutuksia 

yhtiöön korkean kiinteäkorkoisten velkojen osuuden, hyvän likviditeetin ja keskitty-

mällä ensisijaisesti omaan toimintaan ja erityisesti kassavirtaan. Tämä on tärkein 

asia, jonka omistuksemme voivat tehdä, ja näemme, että yhä useammat seuraavat 

Sagaxin esimerkkiä. 

Ensimmäisen neljänneksen raportit 

Huhtikuussa 18 omistuksestamme raportoi ensimmäisestä neljänneksestä. Tois-

taiseksi yritysten raportit ovat olleet hieman vaihtelevia. Yksi suurimmista kysymyk-

sistä on ollut, onnistuuko yritykset "saamaan läpi" korkean indeksikorotuksen (noin 

11 % kaupallisista kiinteistöistä Ruotsissa). Alustavat luvut viittaavat siihen, että yri-

tykset ovat selvinneet tästä. Operatiivisesti näemme edelleen, että yritykset toimit-

tavat yleisesti ottaen hyviä lukuja nettovuokrauksessa. Kuitenkin korkokulut jatka-

vat kasvuaan, mikä painaa tulosta. On kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja, joissa joil-

lakin on pidempi korkoside, mikä rajoittaa korkojen nousun välitöntä vaikutusta, kun 

taas toiset ovat lyhyitä ja saavat korotuksen, joka on lähellä markkinakorkojen nou-

sua. 

Neljänneksen aikana kiinteistöjen arvonalennukset ovat jatkuneet. Sijoituksemme 

keskiarvo oli 1,25 %:n alennus kiinteistöjen arvosta. Tuottovaatimusta (arvonmääri-

tyksen tuotto) korotettiin 0–20 pisteen (sadasosan prosenttiyksiköiden) välillä, jossa 

keskiarvo on 12 pistettä korkeampi. 

Yritysuutiset 

Sijoituksemme jatkavat kauppojen toteuttamista. K2A myi kuukauden aikana 10 

kiinteistöä yhteensä 1 745 miljoonan kruunun arvosta kirjanpidon arvojen tasolla. 

Lisäksi Corem jatkaa kiinteistökauppoja ja myi kymmenen kiinteistöä Kalmarissa 

425 miljoonalla kruunulla kirjanpidon arvojen mukaisesti. Lopuksi Nyfosa myi 10 

kiinteistöä 555 miljoonan kruunun arvosta, joista SLP osti neljä 455 miljoonalla 

kruunulla. 

Huhtikuun alussa ALM Equity ja Corem ilmoittivat aikeistaan allekirjoittaa aiesopi-

mus kansainvälisen sijoittajan kanssa, joka ostaa 25 % osakkeista yhteisyrityksessä 

Klövern noin 1 350 miljoonalla kruunulla ja investoi lisäksi enintään kolme miljardia 

kruunua suunniteltujen projektien rahoittamiseen. 

Kuukauden aikana SBB ilmoitti aikeistaan kerätä 2,6 miljardia kruunua D-osakean-

tiin, jotta yhtiön velkaantumisastetta voidaan laskea. 

 

SALKUNHOITAJAN KOMMENTIT 

Miksi sijoittaa ODIN Kiinteistö -rahas-

toon? 

Tavoitteena on antaa kilpailukykyistä 

tuottoa suhteessa sijoituskohteena ole-

vien yhtiöiden sisältämään riskiin. Ylei-

set pörssin heilahtelut vaikuttavat sal-

kun hinnoitteluun. Käsityksemme mu-

kaan heilahtelut ovat usein huomatta-

vasti suurempia kuin kiinteistöjen ar-

von vaihtelut.  

Miten ODIN Kiinteistö on positioitu? 

ODIN Kiinteistö sijoittaa pääasiassa lii-

kekiinteistöihin, mutta Pohjoismaiden 

markkinoilla myös joihinkin asuinkiin-

teistöihin. Kaikki sijoitukset kohdistu-

vat pörssinoteerattuihin yhtiöihin, jotka 

omistavat erityyppisiä kiinteistöjä, ku-

ten toimistoja, hotelleja, ostoskeskuk-

sia ja varastoja. Rahaston neliömää-

ristä suurin osa on toimistoja, mutta 

myös varastot ja logistiikka muodosta-

vat huomattavan osan salkusta. Yh-

teensä nämä segmentit käsittävät yli 

puolet salkusta. Myymälät, asunnot, 

hotellit ja muut kiinteistöt ovat myös 

edustettuina. Maantieteellisesti noin ¾ 

sijaitsee Ruotsissa, ja noin 20 % on 

Norjassa ja Suomessa. Pyrimme laa-

jentamaan salkkua myös eri maiden si-

sällä, meillä on sijoituksia alkaen Poh-

jois-Ruotsista aina Tukholman Stu-

replanille.  

Salkunhoitaja 

Nils Hast 

Lue lisää ODIN-menetelmästä 

tästä >> 

https://odin.fi/sijoitusfilosofia-ja-esg/
https://odin.fi/sijoitusfilosofia-ja-esg/


Sagax B 9,16 %

Castellum 7,81 %

Stendorren Fastigheter B 6,33 %

Balder B 5,65 %

Nyfosa 5,25 %

Platzer Fastigheter 4,59 %

Wihlborgs 4,58 %

NP3 Fastigheter 4,56 %

Catena 4,52 %

Fabege 4,33 %

10 suurinta omistusta Maantieteellinen jakauma

Ruotsi 92,07 % 79,66 %

Norja 5,68 % 6,76 %

Suomi 0,57 % 7,36 %

28.04.2023 Toimialajakauma 28.04.2023

94,26 %Kiinteistöt 92,47 %

4,06 %Teollisuustuotteet- ja palvelut 0,00 %

28.04.2023

Tietoa rahastosta

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR) 5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Sagax B 0,36 %

Wihlborgs 0,31 %

Platzer Fastigheter 0,19 %

Swedish Logistic Property B 0,13 %

Self Storage Group 0,11 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samhallsbyggnadsbolaget i -0,96 %

Nyfosa -0,74 %

Brinova B -0,70 %

Klarabo Sverige B -0,50 %

FastPartner A -0,46 %

Stendorren Fastigheter B 0,86 %

Balder B 0,57 %

Sagax B 0,42 %

Wihlborgs 0,36 %

Platzer Fastigheter 0,27 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Samhallsbyggnadsbolaget i -0,36 %

K2A Knaust & Andersson B -0,14 %

Alm Equity -0,07 %

Neobo Fastigheter -0,06 %

Pandox -0,05 %

Nils Hast

14.08.2020

Salkunhoitaja

Salkunhoitajana alkaen

24.08.2000Aloituspäivä
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300 NOK

C-luokan aloituspäivä

Hallinnointipalkkio

Juoksevat kulut (Viime

Osto-/Myyntipalkkio

Indeksi

Rahaston muoto

Bloomberg-koodi

Sijoitusprofiili

Minimimerkintä

Pääomat yht. 296 mill EUR

Riskiluvut EUR

Active Share

Sharpe Ratio

0,45

-0,02 -0,05

Standard Deviation *) 39,28 34,34

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio

1,21

1,13

7,21

0,14

Riskitaso 6 / 7

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)
100-500 9,27 %

20-100 34,60 %

<20 54,65 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien

hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.

Tuottohistoria % (EUR)*

* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson

kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin

huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.
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