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Markedet hittil i år har, på mange måter, vært todelt. Det amerikanske markedet 

har vært preget av bankuroen, hvor FDIC måtte ta over styringen av Silicon Valley 

Bank og Signature Bank etter «bank runs» på disse to bankene. Dette har gitt 

bekymring rundt tilstanden til amerikanske banker og usikkerhet i markedet. 

Banker har vært i fokus siden mars, og dermed var det ekstra fokus på 

kvartalsrapportene til de amerikanske bankene, med et ekstra blikk på utviklingen 

i innskuddsbasen. Rundt årsskiftet var det plassert rundt 17,8 billioner dollar i 

innskudd hos amerikanske banker, mens dette har falt til rundt 17,2 billioner ved 

utgangen av mars, som indikerer et fall på -3,4%. Markedet har trosset bankuroen 

og kommet tilbake etter dette. Børsene har vært sterke hittil i år og S&P er opp 

rundt 8,6%, mens Nasdaq er opp rett under 17%. Særlig teknologiselskaper har 

bidratt med sterk kursutvikling hittil i år. Deres utvikling har blitt støttet oppunder 

av god resultatutvikling. De store, etablerte teknologiselskapene, som Microsoft, 

Apple, Alphabet og Amazon ser ut til å bli foretrukket som trygge havner i perioder 

med uro.  

Meta hadde svak kursutvikling i fjor og er et godt eksempel på hvordan markedets 

persepsjon av, til og med store, veletablerte selskaper, kan endre seg i løpet av 

kort tid og at den kursmessige berg- og dalbanen kan være større enn det de 

underliggende resultatene nødvendigvis tilsier. Som vi skrev om i årskommentaren 

for 2022, var fokuset gjennom fjoråret på investeringen i «metaverset», Apples 

endringer i personvern, økt konkurranse fra TokTok og skiftet mot kortere 

videosnutter, samt bekymring knyttet til syklikaliteten til annonsemarkedet. I år har 

markedets innstilling til Meta vært mer positiv. I forbindelse med rapportering av 

første kvartal fortsetter Meta å redusere kostnadsestimatene samtidig som de 

rapporterte vekst i antall brukere og omsetning, tilbakekjøp av aksjer, gode utsikter 

og økt utnyttelsesgrad av Reels. Meta har vært gjennom slike endringer tidligere, 

både da selskapet måtte tilpasse seg skiftet fra pc til mobil og da de måtte øke 

innslaget av stories.  

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. 

Et annet selskap som har fortsatt å levere, er distributøren, Grainger distribuerer 

alt mulig som brukes i det daglige i ulike produksjonsvirksomheter, institusjoner 

som sykehus og skoler, av transportselskaper, med mer. Selskapet fortsetter å 

levere sterk utvikling i omsetning og også bruttoresultat som en konsekvens at 

forsyningskjedene har normalisert seg. Grainger har også dratt nytte av inflasjonen. 

Kombinasjonen av bedrede forsyningskjeder, fortsatt god etterspørsel og at 

Grainger gradvis og forsiktig tar markedsandeler gjennom organisk vekst gjør at 

selskapet har levert gode resultater. Etterspørselen etter Graingers produkter er 

imidlertid syklisk og følger etterspørselen og aktiviteten i industrien. Etter sterk 

kursutvikling har vi derfor redusert posisjonen vår noe og brukt midlene til å kjøpe 

flere aksjer i Otis.  

Hvorfor være investert i fondet?                                                                                    

ODIN USA gir en god eksponering mot et 

dynamisk amerikansk næringsliv. I USA 

finner vi mange gode selskaper i en 

rekke ulike bransjer. Et stort hjemme-

marked gir amerikanske selskaper gode 

muligheter til å vokse seg store og oppnå 

høy lønnsomhet. På det amerikanske 

markedet finner vi også selskaper som 

er globalt ledende i sin industri. 

Hvordan er fondet posisjonert? 

ODIN USA er posisjonert i selskaper med 

sterke konkurransefortrinn og gode 

forutsetninger for å vokse seg større 

over tid. Fondet investerer i selskaper 

som har potensial til å levere resultat-

vekst som er høyere enn snittveksten i 

markedet. Lønnsom vekst skaper 

verdier, og det er selskapenes verdi-

skaping som driver aksjekurser over tid. 

Fondet er godt diversifisert, og er satt 

sammen av selskaper med veletablerte 

forretningsmodeller i bransjer med gode 

langsiktige vekst-utsikter. Selskapene er 

finansielt sterke og er ledet av ledere 

som evner å tenke langsiktig.  
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Berkshire Hathaway B 5,62 %

Copart 5,48 %

Alphabet C 4,35 %

Microsoft Corp 4,17 %

OTIS WORLDWIDE CORP 4,03 %

S&P Global Inc 3,91 %

OTC Market Group 3,55 %

W.W. Grainger 3,43 %

Marsh & McLennan Cos 3,41 %

Thermo Fisher Scientific 3,24 %
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Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK) Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Copart 1,83 %

Meta Platforms A 1,66 %

Microsoft Corp 1,35 %

Alphabet C 1,28 %

W.W. Grainger 1,20 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Hingham Institution for Savings -0,62 %

CULLEN FROST BANKERS (TX) -0,38 %

Etsy Inc -0,15 %

Dollar General Corp -0,09 %

UnitedHealth Group 0,00 %

Berkshire Hathaway B 0,50 %

Copart 0,45 %

Microsoft Corp 0,43 %

Medtronic 0,42 %

Meta Platforms A 0,38 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

CDW Corp -0,34 %

Hingham Institution for Savings -0,31 %

Transcat -0,18 %

Etsy Inc -0,13 %

Ansys -0,05 %
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C-klassens etabl.dato

Forvaltningshonorar

Årlig avgift (Siste år)

Tegn/innløsning avgift

Referanseindeks

Fondsstruktur

Bloomberg kode

Investeringsprofil

Minste tegningsbeløp

Forvaltningskapital 4 550 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

Aktiv andel

Sharpe Ratio

0,85

0,89 1,21

Standard avvik *) 13,14 11,75

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio

-1,76

0,96

6,73

-0,39

Risikonivå 6 (av 7)

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)
>500 55,64 %

100-500 25,51 %

20-100 6,09 %

<20 8,14 %

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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