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Positive markeder i april 
April var en positiv måned i finansmarkedene hvor aksjemarkedene steg og 
kredittpåslag ble redusert. Bankuroen som skremte markedene i mars har avtatt, i hvert 

 fall midlertidig. Under siste helg i april ble det klart at JPMorgan overtar krisebanken 

First Republic Bank, og i den sammenheng uttalte Jamie Dimon (JPMorgans 
administrerende direktør) at bankkrisen var over. Vi får se om den høyt respekterte 

 bankveteranen får rett. 

April var en god måned for nordisk high yield, som var opp 1,6 %. Europeisk high yield 

var opp 0,5 % og dermed slått av European investment grade som var opp 0,7 %. ODIN 

Kreditt hadde en god måned og slo sin referanseindeks med god margin. 

Gode bidrag fra finanssektoren 

Alle sektorer bidro positivt i april og det største bidraget til avkastningen kom fra 

finanssektoren hvor både banker, forsikringsselskaper, eiendomsselskaper og 

gjeldsbehandlere bidro positivt. 

På obligasjonsnivå var det vår obligasjon i det svenske energiselskapet Preem som bidro 

mest, etterfulgt av en subordinert obligasjon i DNB og en hybridobligasjon fra 

Heimstaden Bostad. Det største negative bidraget kom fra vår fondsobligasjon i Credit 

Suisse, et ansvarlig lån i den østerrikske banken BAWAG og vår seniorobligasjon i 

solcelleprodusenten Midsummer. 

Nedskrivning i Credit Suisse og restrukturering Midsummer 
Som vi skrev om forrige måned, kom en redningspakke til den sveitsiske banken Credit 

Suisse helgen 18.-19. mars. Det var konkurrenten UBS som da overtok banken. I 

forbindelse med det bestemte det sveitsiske finanstilsynet Finma at alle 

fondsobligasjoner i Credit Suisse skulle nedskrives til null. Dette til tross for at 

aksjekapitalen ikke ble slettet. 

Vi hadde eksponering mot Credit Suisse gjennom to obligasjoner: en fondsobligasjon, 

som ble nedskrevet til null, og et ansvarlig lån som lever videre etter redningspakken. 

Ulike parter har innledet søksmål mot sveitsiske myndigheter for den kontroversielle 

avgjørelsen. Vi har derfor kunnet selge våre «krav» for fondsobligasjonen. Selv om det 

ikke er en stor sum, betyr det at vi i fondet får en avslutt på saken. 

Den andre store begivenheten i april var restruktureringen av obligasjonen i 

solcelleprodusenten Midsummer. Dessverre gav det et virkelig dårlig resultat for 

obligasjonseierne og, etter vår mening, et prakteksempel på hvordan selskaper og 

rådgivere ikke bør oppføre seg. Ved å vente med å adressere obligasjonsforfallet til siste 

sekund, lykkes man med å presse gjennom et aksjonærvennlig forslag. Det er synd at 

store svenske obligasjonsinvestorer lar dette skje og at de ikke er villige til å ta kampen. 

Det hele viser at det er for enkelt for utstedere å få restrukturert obligasjoner på klart 

gunstige vilkår for aksjonærene. Vi vil fortsette å jobbe for endringer i måten markedet 

fungerer på. Det nordiske obligasjonsmarkedet må bli mer likt det europeiske og 

amerikanske, der obligasjonsinvestorer får bedre beskyttelse. 

Hvorfor være investert i fondet? 

ODIN Kreditt er et rentefond som primært 

investerer i norske og utenlandske 

obligasjoner. Minimum 50 prosent av 

obligasjonene skal være utstedt av 

selskaper med en kredittkvalitet tilsvar-

ende offisiell kredittrating på BBB- eller 

høyere. Slike selskaper antas å ha en 

svært lav konkursrisiko. Inntil 25 prosent 

av porteføljen kan ha en kreditt rating 

lavere enn BB- eller ikke noen offisiell 

kredittrating. ODIN Kreditt gir ekspon-

ering mot en underanalysert aktivaklasse 

som gir forvalter mulighet for indeks-

uavhengig «stock-picking». ODIN Kreditt 

passer for en investeringshorisont på 

minst 2-3 år.  

Hvordan er fondet posisjonert? 

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjons-

fond. Fondets formål er med de midler 

fondet får til disposisjon å investere i 

rentebærende finansielle instrumenter 

på global basis. Fondet vil normalt 

plassere 100 prosent av midlene i 

rentebærende finansielle instrumenter, 

herunder norske og utenlandske obliga-

sjoner med ulik grad av kredittekspon-

ering. Det forventes moderate kurs-

svingninger i fondet. Endringer i kreditt-

verdighet på fondets investeringer kan 

påvirke fondets avkastning.   

Fondets modifiserte durasjon skal være i 

intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge 

mellom 0-6 år. 
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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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Investeringsprofil
Minste tegningsbeløp

Forvaltningskapital 3 379 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

Sharpe Ratio 0,50 -0,59
Standard avvik *) 5,28 5,00

Alpha

Beta
Tracking Error

Information Ratio

4,94

0,79
3,62

1,54

Risikonivå 4 (av 7)

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Sektorfordeling 28.04.202310 største innehav

B2 Holding Asa Btwo Float 09/22/26 1,87 %

Jyske Bank A/S Jybc 0 Perp 1,47 %

Castellum Ab Castss 3 1/8 Perp 1,31 %

Corem Property Corea Float 10/21/24 1,28 %

Dnb Bank Asa Dnbno Perp 1,21 %

Axactor Se Axano Float 01/12/24 1,19 %

Landsbankinn Hf Lanbnn 0 3/4 05/25/26 1,18 %

Klovern Ab Klovss Float 04/16/24 1,17 %

Phoenix Group Phnxln 5 3/8 07/06/27 1,14 %

Raiffeisen Bk In Rbiav 6 Perp 1,07 %

Geografisk fordeling28.04.2023

Sverige 22,12 %

Norge 18,35 %

Storbritania 10,32 %

Luxembourg 8,86 %

Nederland 8,08 %

Danmark 5,48 %

Frankrike 4,20 %

Italia 3,65 %

Spania 3,47 %

Island 3,01 %

28.04.2023

Telekommunikasjon 2,48 %

Konsum, syklisk 2,24 %

Konsumer, ikke syklisk 3,52 %

Diversifisert 0,71 %

Energi 2,66 %

Finans 77,81 %

Industri 4,93 %

Forsyningsselskaper 1,65 %

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.

I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke
representativ for kredittrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone Short Term
Corporate IG High-Yield Composite TR NOK hedged fra 01.09.2021. Den nye indeksen er sammensatt av Morningstar
Eurozone 1-5 Year Corporate Bond Index og Morningstar Eurozone High Yield Bond Index, og gir et bedre bilde på fondets
prestasjon målt mot markedet.

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)

7,4 7,5

3,3
4,9

9,9

-2,2

11,9

0,3

4,5

-6,5

0,9

5,1

1,6
0,4

1,4
0,5 1,0

3,5

-0,5

-8,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ODIN Kreditt C Indeks

Nøkkeltall

Duration 1,75

Yield 8,09

NOK eksponering*

Antall obligasjoner

Antall utstedere

14,89

207

134
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-10,00 %

-5,00 %

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

04.2018

09.2019

03.2021

08.2022

ODIN Kreditt C Indeks




