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Resultatsesongen for årets første kvartal er nå i gang. Halvparten av selskapene i 

fondet har rapportert tall i april. Som vanlig når selskapene legger frem sine 

resultater er vi mest opptatt av å fange opp eventuelle endringer i deres 

konkurranseposisjon. Det er også interessant å fange opp om de viktigste 

underliggende veksttrendene har styrket seg eller svekket seg. Om omsetnings-

veksten i kvartalet er ett prosent eller to bedre eller dårligere enn analytikerens 

forventninger er ikke like relevant, selv om dette kan drive kursene på kort sikt.  

Et eksempel på et selskap som kom med interessante nyheter knyttet til 

selskapets konkurranseposisjon er Microsoft. Med lanseringen av OpenAIs 

ChatGPT har nå de fleste virkelig fått med seg kraften som ligger i kunstig 

intelligens (AI). Microsoft har investert i OpenAI, og har en avtale om å kunne 

integrere Open AIs GPT-modeller inn i sin programvare. Brukere av Microsoft sine 

Office-produkter vil begynne å se forbedringer i Excel, PowerPoint og Teams, drevet 

av ny AI-basert funksjonalitet, men det utgjør bare en liten del av de positive 

effektene AI vil ha for Microsoft.  

Microsoft kan blant annet melde om interesse fra nye kundegrupper som nå 

vurderer å bruke selskapets skytjeneste Azure til «tunge» oppgaver, som utvikling 

av nye medisiner, etter hvert som AI integreres i Azure. Microsofts GitHub, som 

brukes av softwareutviklere til å bygge, sende og vedlikeholde software har fått en 

«AI-kopilot» som hjelper programvareutvikleren med koding. Microsoft snakker nå 

om hvordan de kan ta ekstra betalt for denne tjenesten. 

AI vil påvirke alle selskaper og bransjer i tiden som kommer. Microsoft ser ut til å 

ha fått et lite forsprang som vil styrke deres konkurranseposisjon og vekstutsikter. 

Vi kommer til å bruke mye tid fremover på å analysere og danne oss et bilde av 

hvordan kunstig intelligens vil påvirke selskapene vi eier. 

Av mer generelle iakttagelser fra resultatsesongen så langt er det verdt å nevne at 

veksten har holdt seg overraskende bra for selskaper som betraktes som mer 

konjunkturfølsomme. Svenske Atlas Copco kunne blant annet rapportere om sterk 

vekst og betydelig bedre ordreinngang enn forventet. Vi ser også en sterk 

forbedring i kontantstrømmen til selskapene våre, etter en periode med forsynings-

problemer og oppbygging av varelagre. Sett under ett har de fleste av våre 

selskaper overrasket positivt så langt.  

Vi har fått et sterkt positivt avkastningsbidrag fra Burford Capital denne måneden, 

etter at aksjen steg med 79 prosent. Selskapet er global nummer én innen 

tredjepartsfinansiering av rettstvister. Den aller største saken fra et økonomisk 

ståsted er en langtekkelig tvist knyttet til Argentinas kontroversielle nasjonalisering 

av oljeselskapet YPF i 2012. På tampen av mars kom en amerikansk domstol til en 

positiv kjennelse i saken, som potensielt kan være verdt over 2 milliarder dollar for 

Burford. I lys av selskapets markedsverdi på 1,5 milliarder (før kursoppgangen) er 

dette enormt. Burford har en stor portefølje med saker, og vår investering er ikke 

avhengig av utfallet av enkeltsaker. Det positive utfallet i YPF-saken er derfor som 

bonus å regne. Vi vurderer Burfords portefølje som undervurdert, og forventer at 

positiv utvikling i flere av Burfords saker vil drive ytterligere verdiøkning på sikt. 

Den eneste endringen i porteføljen er salget av vår posisjon i Lumine Group, som 

ble utfisjonert av Constellation Software i mars. Constellation, som er fondets 

største posisjon, eier 61% av Lumine, og gitt den relative prisingen på de to 

aksjene ser vi det som mer hensiktsmessig å eie Lumine gjennom vår posisjon i 

Constellation. 

 

Hvorfor være investert i fondet?  

ODIN Global er et indeksuavhengig 

fond uten begrensninger med hensyn 

til geografi, sektorer eller selskaps-

størrelse. ODIN Global forvaltes etter 

en disiplinert og velprøvd investeri-

ngsfilosofi. Fondet har fokus på lang-

siktig eierskap i kvalitetsselskaper 

som er i stand til å vokse lønnsomt 

over tid, uten å ta opp for mye gjeld. 

ODIN Global består av en konsentrert 

portefølje og tar store avvik fra indeks. 

Hvordan er fondet posisjonert?  

Fondets størrelse muliggjør invester-

inger i mindre selskaper. Vi tror på 

meravkasting i små kvalitetsselskap-

er og har derfor en stor andel av 

fondet investert i disse. I tillegg til å 

være posisjonert for sterke og 

forutsigbare vekstdrivere er oppkjøp 

en sentral verdidriver for mange av 

våre desentraliserte forretningsmod-

eller. Vi har i tillegg investert i et 

knippe større selskaper med unike 

globale markedsposisjoner i marked-

er med forutsigbar vekst.  
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Constellation Software 6,43 %

IMCD Group 5,40 %

Visa A 4,74 %

Judges Scientific 4,31 %

Roche Holding 4,20 %

Thermo Fisher Scientific 4,06 %

DCC (GB) 3,89 %

Microsoft Corp 3,58 %

Roper Technologies 3,53 %

Accenture A 3,48 %

10 største innehav Geografisk fordeling

USA 36,93 % 67,27 %

Storbritannia 19,11 % 4,70 %

Nederland 8,79 % 1,24 %

Canada 7,93 % 3,51 %

Irland 7,21 % 0,22 %

Sverige 6,04 % 0,97 %

Sveits 4,21 % 3,06 %

Tyskland 3,45 % 2,28 %

Frankrike 2,93 % 2,89 %

Danmark 0,00 % 0,86 %
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32,42 %Informasjonsteknikk 22,00 %

28,48 %Industrivarer og -tjenester 11,35 %

13,17 %Finans 13,39 %

11,46 %Helsetjenester 13,70 %

3,41 %Telekom 6,39 %

3,33 %Dagligvarer 7,65 %

2,23 %Kapitalvarer og -tjenester 9,87 %

2,10 %Materialer 4,60 %
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Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK) Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Constellation Software 2,28 %

Burford Capital (US) 1,70 %

DCC (GB) 1,26 %

SAP SE 1,25 %

Microsoft Corp 1,23 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

FIRST REPUBLIC BANK -2,88 %

Etsy Inc -0,13 %

Beazley 0,00 %

Lumine Group 0,18 %

HDFC Bank - ADR 0,32 %

Burford Capital (US) 1,68 %

Judges Scientific 0,76 %

Roche Holding 0,51 %

Constellation Software 0,41 %

Atlas Copco AB ser. B 0,40 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

IMCD Group -0,32 %

Etsy Inc -0,18 %

Topicus -0,12 %

Thermo Fisher Scientific -0,03 %

Diploma -0,02 %
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01.07.2015
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Tegn/innløsning avgift

Referanseindeks

Fondsstruktur

Bloomberg kode

Investeringsprofil

Minste tegningsbeløp

Forvaltningskapital 12 493 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

Aktiv andel

Sharpe Ratio

0,93

0,94 1,28

Standard avvik *) 15,03 10,67

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio

-1,94

1,19

8,29

0,07

Risikonivå 6 (av 7)

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)
>500 46,03 %

100-500 21,88 %

20-100 21,80 %

<20 6,93 %

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.
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