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Avkastning ODIN Kreditt A – november 2022
Avkastning siste måned og hittil i år
● Fondet leverte siste måned en avkastning på 2,1 prosent. Referanseindeksens avkastning var 2,7 prosent.

*)

● Hittil i år er fondets avkastning -7,0 prosent. Referanseindeksens avkastning er -7,9 prosent hittil i år. *)

Kjøp og salg siste måned
● Siste måned deltok vi i flere nyutstedelser, inkludert en obligasjon fra den islandske banken Íslandsbanki, en grønn obligasjon fra

Storebrand Livsforsikring, samt en obligasjon i det svenske eiendomsselskapet Cibus
● Siste måned solgte vi oss ut av to obligasjoner fra fraktselskapene American Tanker og SFL Corporation. En obligasjon i det danske industriselskapet

Frontmatec ble kjøpt tilbake av selskapet

Bidragsytere siste måned og hittil i år
● De beste bidragsyterne siste måned var to obligasjoner i det svenske eiendomsselskapet Castellum, samt en obligasjon i det britiske

forsikringsselskapet Phoenix Group Holdings
● De svakeste bidragsyterne siste måned var en fondsobligasjon i den sveitsiske banken Credit Suisse, en hybridobligasjon i

forsikringsselskapet Sirius International Group, samt en grønn obligasjon i det svenske eiendomsselskapet Corem Property Group
● De beste bidragsyterne hittil i år er to obligasjoner i norske Color Group, samt en grønn obligasjon fra det svenske energiselskapet Preem
● De svakeste bidragsyterne hittil i år er en fondsobligasjon i den østerrikske banken Raiffeisen Bank, en obligasjon i det svenske

kosmetikkselskapet Oriflame, samt en hybridobligasjon i det svenske eiendomsselskapet Castellum
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*) Fondets referanseindeks er Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG High-Yield Composite TR NOK hedged

ODIN Kreditt A – november 2022
Fond data
●
●
●
●
●

Fondet har en yield på 7,7% (forrige måned 7,9%)
Fondets rentedurasjon er 1,8 (1,9)
Fondets eksponering mot NOK er 88,3% (89,7%)
Fondet har 195 (198) obligasjoner fra 119 (122) utstedere
Fondets high yield-andel er 44,9% (47,3%)

Rente og valutamarkedet
●
●
●
●

Tysk 10 års statsrente er 1,93% (2,14% forrige måned)
Amerikansk 10 års statsrente er 3,61% (4,05%)
Én euro koster NOK 10,24 (10,28) og én amerikansk dollar koster NOK 9,85 (10,40)
Kredittindeksen iTraxx Europe Crossover ligger på 459 bps (555 bps)

Data per 30.11.2022
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Nøkkeltall og nyheter fra porteføljen

- presentert på engelsk

Return Last 5 years % (NOK) - ODIN Kreditt A

*For the period prior to 01.09.2021 the benchmark used for
comparison is NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK.
This benchmark is not representative for the credit risk of the fund.
The index was therefore changed to Morningstar Eurozone Short
Term Corporate IG High-Yield Composite TR NOK hedged as of
01.09.2021. This index is a composite of Morningstar Eurozone 1-5
Year Corporate Bond Index og Morningstar Eurozone High Yield
Bond Index, and gives a better measure of the fund's mandate and
performance against the market.

ODIN Kreditt A

Benchmark*

Historical Return % (NOK)*
Siste mnd

HIÅ

1 år

3 år

5 år

10 år

Siden start

ODIN Kreditt A

2,12

-6,96

-6,38

-0,39

1,58

4,33

5,19

Indeks

2,71

-7,85

-7,43

-1,82

-0,75

0,58

1,46

-0,59

0,89

1,06

1,43

2,33

3,75

3,73

Meravkastning
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* Returns for periods exceeding 12 months are annualized
** Returns for Fund Classes B and C are shown in a separate table.
Returns prior to the share class inception date are based on calculations from
the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each
share class.

Annual returns last 10 years - ODIN Kreditt A
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Sector allocation
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Geographic allocation
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De 20 største investeringene
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Kredittvurdering
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45%
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0,0 %
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10

44,9 %

aa

a

bbb

bb

b

ccc /
lavere

NR

Per 30.11.2022. NR=Not rated, har ikke noen rating eller kredittvurdering og teller som High Yield.

Macro and Market

- presentert på engelsk

Government bond yields

Currency rates

OECD Leading indicator
Level above 100 indicates expanding activity in OECD area
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The International Monetary Fund (IMF)
Economic growth forecast
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Historical Return - All fund classes (NOK)
Siste mnd

HIÅ

1 år

3 år

5 år

10 år

Siden start

ODIN Kreditt A

2,12

-6,96

-6,38

-0,39

1,58

4,33

5,19

ODIN Kreditt B

2,13

-7,04

-6,47

-0,49

1,48

4,23

5,09

ODIN Kreditt C

2,10

-7,18

-6,61

-0,64

1,31

4,05

4,92

ODIN Kreditt D

2,14

-6,87

-6,28

-0,39

1,54

4,10

4,99

Indeks

2,71

-7,85

-7,43

-1,82

-0,75

0,58

1,46

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert

Annual returns last 10 years - All fund classes (NOK)
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

ODIN Kreditt A

ODIN Kreditt B

ODIN Kreditt C

Benchmark

4,80
0,50
12,19
-1,94
10,19
5,11
3,52
7,75
7,61

4,70
0,40
12,08
-2,03
10,09
5,01
3,41
7,65
7,51

4,54
0,25
11,91
-2,18
9,87
4,85
3,34
7,55
7,36

-0,49
3,50
0,96
0,49
1,44
0,44
1,59
5,07
0,94

About ODIN

Investment Objective
Long term value creation
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Investment Philosophy
Performance – Prospects – Price

Performance
Operating excellence

Prospects
Strong competive position

Price
Favourable valuation
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«Doing good business with bad
people simply doesn’t work»
Warren E. Buffet

«We don’t focus at beating the market
short term. We want our holdings to beat
their competitors long term»
Börje Ekholm

«The bitterness of poor quality remains
long after the sweetness of a nice price
is forgotten»
Benjamin Franklin

Om ODIN Kreditt
Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond.
Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon
å investere i rentebærende finansielle instrumenter på
global basis. Fondet kan også plassere midler i norske
og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Fondet
investerer i renteinstrumenter, børshandlede fond,
indeksfond og aktivt forvaltede fond.
Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn
referanseindeksen fondet sammenlignes med.
Fondet har andelsklasser.
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Klasse

A

B

C

18.08.2016

18.08.2016

01.09.2009

NOK

NOK

NOK

Forvaltningshonorar

0,50%

0,60%

0,75%

Tegn./innløsningsgebyr

0,00%

0,00%

0,00%

10 000 000 NOK

1 000 000 NOK

1 000 NOK

Etableringsdato
Basisvaluta

Minste tegningsbeløp
Referanseindeks

Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG HighYield Composite TR NOK hedged

Om forvalter
Mariann Stoltenberg Lind begynte i ODIN i
november 2013.
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i
tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en
MBA i Finans ved NHH. Hun har de siste ti årene
jobbet som porteføljeforvalter innen norsk og
internasjonal kreditt, og har tidligere jobbet som
porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning.
Fra Storebrand har hun også erfaring som
kredittanalytiker innen Norske renter og kreditt.
Hun har vært ansvarlig forvalter for ODIN Kreditt sammen med Nils
Hast siden juni 2014. Mariann forvalter også øvrige rentefond sammen
med Nils Hast.

I tillegg forvalter hun kombinasjonsfondene SpareBank 1 Horisont 80,
SpareBank 1 Flex 50 og SpareBank 1 Konservativ 20 sammen med
Beate Bredesen i en investeringskomite.
.
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Nils Hast begynte i ODIN i februar 2011.
Nils er utdannet Master of Science fra Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm.
Han har vært ansvarlig forvalter for ODIN Kreditt
siden 2009.
Hans lange erfaring fra finansmarkedene i Norge
og internasjonalt har gitt ham solid faglig
bakgrunn innen porteføljeforvaltning generelt og
det internasjonale kreditt-markedet spesielt.
Nils forvalter også ODINs øvrige rentefond sammen med Mariann
Stoltenberg Lind i tillegg til å forvalte ODIN Eiendom.

Møt oss og følg i sosiale kanaler
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Disclaimer
ODIN Forvaltning AS er et foretak i SpareBank 1 – alliansen.
Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet
avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli
negativ som følge av kurstap. Ytterligere opplysninger, bl.a. om kostnader finnes i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter.
Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no
ODIN søker etter beste evne å sikre at all informasjon som gis presentasjonen er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og
utelatelser. Uttalelsene i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet, og dette synet kan bli
endret uten varsel. Vi har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene
hverken er presis eller komplett. Presentasjonen skal ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter.
ODIN påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av presentasjonen.

Ansattes egenhandel er regulert og skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS’ interne rutiner for ansattes egenhandel.

Disclaimer - avkastningstall
Vi gjør 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 forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar. Avkastning utover 12 måneder er annualisert. Tallene er oppgitt i NOK.
Nedenfor finnes oversikt over fondenes startdato og andelsklassens opprettelsesdato. Avkastning før andelsklassens opprettelsesdato er rekalkulert fra eldste
andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar:
Fond

Andelsklasse C

Andelsklasse A og B

Andelsklasse F

Andelsklasse D
(nettoklasse)

Andelsklasse U

ODIN Kreditt

01.09.2009

18.08.2016

16.03.2022

18.08.2016

-

ODIN Norsk Obligasjon

31.10.1994

11.06.2018

16.03.2022

11.06.2018

-

ODIN Europeisk Obligasjon

27.03.1996

11.06.2018

16.03.2022

11.06.2018

-

ODIN Likviditet

31.10.1994

11.06.2018

16.03.2022

11.06.2018

-

ODIN Rente

06.05.2015

06.05.2015

16.03.2022

11.05.2021

-

ODIN Sustainable Corporate Bond

31.05.2022

31.05.2022

-

31.05.2022

-

Andelsklasse E

31.05.2022

Det gjøres oppmerksom på at tidligere avkastning for ODIN Kreditt og ODIN Europeisk Obligasjon ikke gir noe godt bilde på fondets prestasjon
sammenlignet med indeks. Fondet er aktivt forvaltet og vil ikke forsøke å replikere indeks. For ODIN Likviditet reflekterer indeksen ikke
kredittrisiko og likviditetsrisiko knyttet til fondets renteplasseringer. Avkastning målt mot referanseindeksen vil derfor ikke gi noe godt bilde på
fondets prestasjon.

