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April ble nok en måned preget av store svingninger for eiendomssektoren. 

Makroøkonomiske tall som kan gi en indikasjon på retningen av rentekurven 

fortsetter å prege prisingen av sektoren.  

I disse tider der kortsiktige makroøkonomiske indikatorer styrer sentimentet og 

ulike «eksperter» uttaler seg om hvilken vei sektoren vil utvikle seg, synes vi det er 

interessant å henvise til vårt største innehavs (Sagax) administrerende direktørs 

aksjonærbrev for 2022. David Mindus siterer den amerikanske økonomen J.K 

Galbraith: “There are two types of forcasters. Those who don’t know, and those 

who don’t know that they don’t know.” I stedet for å prøve å forutsi fremtiden, 

streber Sagax etter å begrense virkningene av makroøkonomisk volatilitet på 

selskapet ved ha høy andel fastrenteinnlån, god likviditet og fokus på det egen 

drift, og da primært på forvaltningsresultatet (kontantstrøm). For oss er dette det 

viktigste våre innehav kan gjøre, og vi ser at flere følger Sagax sitt eksempel.  

Løypemelding fra 1. kvartalsrapporter 

I løpet av April rapporterte 18 av våre 31 innehav tall for første kvartal. Så langt er 

det blandede drops fra selskapene. Et av de store spørsmålene ved 1. 

kvartalsrapportene var om selskapene klarte å få gjennom den høye indekseringen 

(c. 11% for kommersiell eiendom i Sverige). De foreløpige tallene tyder på at 

selskapene har klart dette. Operasjonelt ser vi fremdeles at selskapene leverer 

jevnt over gode tall på temperaturmålerne ledighet og netto utleie. Derimot 

fortsetter rentekostnadene å stige og tynger forvaltningsresultatet. Samtidig er det 

store individuelle forskjeller, der flere har lengre rentebinding som begrenser den 

umiddelbare effekten av renteøkningene, mens andre har kort rentebinding og 

oppgang tilnærmet økningen i markedsrenten. Medianen blant våre selskap var en 

oppgang i den gjennomsnittlige renten fra 3,2% til 3,6%. 

Under kvartalet fortsatte nedskrivning av eiendomsverdiene. Medianen blant våre 

innehav var en nedskrivning på -1,25% av eiendomsverdiene. Verdsettelse yielden 

(avkastningskravet) ble oppjustert i intervallet 0-20 basispunkter (et hundredels 

prosentpoeng), der medianen er opp med 12 basispunkter. 

Nyheter fra innehavene 

Innehavene våre fortsetter å gjøre transaksjoner. K2A har i løpet av april 

gjennomført salg av 10 eiendommer til en samlet verdi av 1745 millioner SEK til 

nivåer rundt bokførte verdier. Videre fortsetter Corem sine salg av eiendomer og 

selger ti eiendommer i Kalmar for 425M SEK på linje med bokførteverider. Tilslutt 

solgte Nyfosa 10 eiendommer til 555 millioner SEK, der SLP kjøpte fire av disse til 

en verdi av 455 millioner SEK. 

I begynnelsen av måneden annonserte ALM Equity og Corem at de inngår en 

intensjonsavtale med en internasjonal investor hvor denne kjøper 25 % av aksjene 

i fellesforetaket Klövern for c. 1350 milllioner SEK og en ytterligere investering på 

opptil 3000 millioner SEK for å finansiere konstruksjon av planlgte prosjekter. 

Under måneden annonserte SBB intensjonen om å hente inn c. 2,63 milliarder SEK 

gjennom en nyemisjon av D-askjer for å redusere selskapets belåningsgrad.  

To av våre innehav testet obligasjonsmarkedet i april, da NP3 og Nyfosa emiterer 

hver sin grønne obligasjon på henholdvis 500 og 850 millioner SEK til en kupong 

på  550 basispunkter over 3 måneder STIBOR (svensk pengemarkedsrente). 

 

 

 

Hvorfor være investert i fondet?  

Gjennom aksjefondet ODIN Eiendom 

kan også du ta del i verdiskapingen 

som skjer i det nordiske eiendoms-

markedet. Målet er å gi en konkurr-

ansedyktig avkastning relativt til 

risikoen i selskapene vi investerer i. 

Generelle svingninger på børsen vil 

påvirke prisingen av porteføljen. Slik 

vi oppfatter det, er ofte disse sving-

ningene vesentlig større enn hva 

verdien av eiendommene svinger. I 

slike tilfeller forsøker vi å utnytte 

svingninger til å rebalansere porte-

føljen. 

Hvordan er fondet posisjonert?  

ODIN Eiendom investerer primært i 

næringseiendom, men også noe bolig 

i det nordiske markedet. Alle invest-

eringer skjer i børsnoterte selskaper 

som eier ulike typer eiendom, som 

kontorer, hoteller, kjøpesentre og 

lager. Fondet har flest kvadratmeter 

innen lager/logisitkk, men også 

kontor utgjør en vesentlig andel av 

porteføljen, og til sammen utgjør disse 

segmentene over halvparten av 

porteføljen. Handel, bolig, hotell og 

annet er også representert.  

Geografisk, så er over 80 prosent i 

Sverige, mens over 10 prosent er i 

Norge og Finland. Vi prøver å spre 

porteføljen innad i de ulike landene, vi 

har eksponering i alt fra Nord-Sverige 

til Stureplan i Stockholm. Vi ser etter 

selskaper som over tid har vist god 

vekst og avkastning på kapitalen, 

kombinert med at de har lav finansiell 

risiko, gode utsikter og også helst en 

lav pris på aksjen i forhold til 

inntjening og kontantstrøm.  

 

FORVALTERKOMMENTAR  

Nils Hast 

Forvalter: 

Les om ODIN-Modellen her >> 

https://odinfond.no/slik-investerer-vi/investeringsfilosofi/


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 %
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Sverige 92,07 % 79,66 %

Norge 5,68 % 6,76 %

Finland 0,57 % 7,36 %
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Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK) Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Sagax B 1,41 %

Wihlborgs 0,84 %

Stendorren Fastigheter B 0,74 %

Platzer Fastigheter 0,71 %

Balder B 0,65 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Samhallsbyggnadsbolaget i -0,64 %

Brinova B -0,46 %

Klarabo Sverige B -0,29 %

K2A Knaust & Andersson B -0,21 %

Nyfosa -0,11 %

Stendorren Fastigheter B 1,10 %

Balder B 0,78 %

Sagax B 0,75 %

Wihlborgs 0,54 %

Castellum 0,51 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Samhallsbyggnadsbolaget i -0,28 %

K2A Knaust & Andersson B -0,10 %

Neobo Fastigheter -0,05 %

Pandox -0,01 %

Alm Equity 0,00 %
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Forvaltningshonorar

Årlig avgift (Siste år)

Tegn/innløsning avgift

Referanseindeks

Fondsstruktur

Bloomberg kode

Investeringsprofil

Minste tegningsbeløp

Forvaltningskapital 3 486 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

Aktiv andel

Sharpe Ratio

0,45

0,03 0,01

Standard avvik *) 36,54 31,69

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio

0,88

1,14

7,17

0,13

Risikonivå 7 (av 7)

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)
100-500 9,27 %

20-100 34,60 %

<20 54,65 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets
risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Historisk avkastning % (NOK)*

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene.
Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse,
hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

7,65Portefølje, annualisert 5,84 -23,43 2,41 10,45 13,60 15,37

Indeks, annualisert

Portefølje, akkumulert

7,34

-

8,55

-

-16,23

-

0,99

7,41

8,75

64,37

13,70

257,87

12,31

2 456,45

Indeks, akkumulert - - - 2,99 52,11 260,93 1 289,05

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)

19,8

32,5 29,5 28,1

-1,6

22,2

10,8

58,0

8,5

50,1

-47,3

13,4

28,0

37,1 38,0

2,0

15,0

6,2

53,4

8,0

31,3

-41,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ODIN Eiendom B NOK Indeks

Avkastning siste 5 år % (NOK)

-50,00 %

0,00 %

50,00 %

100,00 %

150,00 %

200,00 %

250,00 %

04.2018

09.2019

03.2021

08.2022

ODIN Eiendom B NOK Indeks




