
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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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.

Aktivafordeling 31.08.2022

73,5%

26,5%

Aksjer

Renter

Største innehav 31.08.2022

ODIN Aksje A 73,45 %

ODIN Rente A 25,27 %

Bidrag hittil i år

ODIN Aksje A -10,85 %

ODIN Rente A -0,71 %

31.08.2022

Tabellen viser den vektede avkastningen for underfondene i ODIN

Horisont C.

Avkastning underfond hittil i år 31.08.2022

Portefølje Indeks
ODIN Aksje A -14,44 % -8,66 %

ODIN Rente A -2,94 % -0,80 %

Tabellen viser den faktiske avkastningen for underfondene i ODIN

Horisont C.
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Minste tegningsbeløp
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Hvorfor være investert i ODIN Horisont?

ODINs kombinasjonsfond er satt sammen av ODIN Aksje og ODIN Rente i ulik vekting.
Ettersom fondet er satt sammen av aksjefond og rentefond gir dette en mer stabil
utvikling sammenlignet med rene aksjefond. ODIN Horisont er et godt alternativ for deg
som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, og samtidig noe lavere
svingninger enn rene aksjefond.

Hvordan er ODIN Horisont posisjonert?

ODIN Horisont er kombinasjonsfondet med høyest andel aksjefond. Fondet investerer 75
prosent i ODIN Aksje og 25 prosent i ODIN Rente, og gir en bred eksponering mot seks
aksjefond og fire rentefond. Overvekten i aksjefond gjør at ODIN Horisont har høyere
forventet avkastning enn de øvrige kombinasjonsfondene, men også noe høyere
svingninger. Svingningene er likevel mindre enn i rene aksjefond.

De viktigste hendelsene den siste måneden

August var en svak måned i de globale finansmarkedene. Økonomien er fortsatt truet av
høy inflasjon, og mange sentralbanker setter opp rentene betydelig for å forsøke å dempe
inflasjonspresset. Hovedsignalet er at inflasjonen nå har høyeste prioritet, og at rentene
kan bli liggende på høyere nivåer lenger enn det markedet hittil har forutsatt. Lange
renter steg i respons på denne kommunikasjonen, som først og fremst kom fra
sentralbanksjef Powell i USA under hans tale på Jackson Hole-konferansen i august.

Både aksjedelen og rentedelen i ODINs kombinasjonsfond hadde negativ avkastning sist
måned. Alle de underliggende aksjefondene, bortsett fra ODIN Emerging Markets, gikk i
minus. Innen ODIN Rente var det fondene med lavest rente- og kredittrisiko som gikk i
pluss, mens rentefond med lengre durasjon hadde negativ avkastning i august.

Porteføljeforvalter Dan Erik Glover begynte i
ODIN i 2015. Dan Erik er sivilingeniør i
industriell økonomi og teknologiledelse
(M.Sc.) fra NTNU med spesialisering i finans.
Han har forvaltet fondet siden juni 2020.

Senior porteføljeforvalter Mariann Stoltenberg

Lind kom til ODIN i 2013. Hun er utdannet

sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg

gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i

Finans ved NHH. Hun har forvaltet fondet

siden mai 2013.

Fondet forvaltes av en investeringskomite,
hvor investeringsdirektøren har endelig
beslutningsmyndighet.

ODINs investeringsfilosofi Prestasjon: Vi vurderer alltid hvor dyktig et selskap har
ODIN Forvaltning er en aktiv, ansvarsfull og langsiktig vært til å skape verdier over tid
forvalter som ble startet i 1990. På oppdrag for våre Posisjon: Vi vurderer alltid om forholdene som vi
kunder jobber vi hardt hver eneste dag for å skape mener er avgjørende for selskapenes
verdier for fremtiden. konkurransekraft fortsatt vil være tilstede i fremtiden

Pris: Vi gjør alltid en selvstendig vurdering av
Vår investeringsfilosofi kjennetegnes av at vi selskapenes virkelige verdi og sammenligner denne
investerer i selskaper med dyktig ledelse og en sterk med markedspris
bedriftskultur. Samtidig nyter selskapene godt av høye
inngangsbarrierer, merkevarer eller andre Renteforvaltningen baseres på analyse og vurderinger
konkurransefortrinn. Fokuset er på selskaper med god av hver enkelt låntaker og hvert enkelt lån. Ut ifra de
kapitalavkastning, og med muligheter for å vokse med investeringsmulighetene som er tilgjengelige i
avkastning på kapitalen. I ODIN kaller vi dette markedet setter forvalterne sammen en balansert og
verdiskapende selskaper. diversifisert renteportefølje. Det legges vekt på at

renten en obligasjon gir skal gi en god kompensasjon
Vi har en tydelig investeringsfilosofi som vi kaller for risikoen vi påtar oss ved å eie obligasjonen.
ODIN-modellen, som kjennetegnes av:

En viktig forutsetning for å skape god avkastning overLangsiktig investeringsperspektiv på alle-

tid er at selskapene vi eier driver på en bærekraftig ogselskapene som vi eier
ansvarlig måte. Det handler om å hvordan selskapeneDisiplinerte forvaltere-

tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så velKonsentrerte porteføljer-

som hvordan de styres, organiseres og administreres.
Bærekraft er derfor en naturlig og viktig del avFor å identifisere de beste investeringsmulighetene
arbeidet vårt når vi skal finne de beste investeringeneanalyserer vi alle potensielle investeringer på samme
til fondene.måte. Våre analyser består av de tre elementene

prestasjon, posisjon og pris:


