
  

  

 

 

Sektoroversikt Valuta Største investeringer

Telenor 6,2 %

DnB 4,4 %

Unilever 4,1 %

Orkla 4,0 %

Essity AB 4,0 %

TietoEVRY 3,7 %

Sampo Plc A 3,5 %

Aker BP 3,5 %

Sparebank 1 Midt-Norge 3,5 %

Yara International 3,5 %

Intel Corporation 3,3 %

Vestas Wind 3,3 %

Novo Nordisk 3,1 %

William Demant 3,1 %
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Nøkkeltall   

Startdato 24.03.2017 

Størrelse (mill. kr)  153 

Risikoklassifisering  5 av 7 

Årlig honorar 1,25 % 

  
 

Avkastning 

Desember               2,9% 

Hittil i år              11,4% 

Siden oppstart 33,8% 

 

Fortsatt sterk utvikling 

Heimdal Tinde var opp +11,4% i 2020 vs. referanseindeksen +10,3% (50% 

Fondsindeksen Oslo Børs +7,3% & 50% Verdensindeksen utbyttejustert NOK +13,3 %). 

I desember steg fondet 2,9%. På sitt laveste nivå i mars var Heimdal Tinde ned over 20% 

og har siden bunnen steget mer enn 40%.  

 

Den positive utviklingen i aksjemarkedet fortsatte i desember. Verdensindeksen steg 

3,7% og Oslo Børs 4.7%. I USA var Nasdaq+ 5,7%, S&P 500 +3,7% og Dow Jones + 

3,3%. Kronen styrket seg 3 % i.f.t. dollar og USD/NOK endte året på 8,56 sammenlignet 

med 8,78 i slutten av 2019. 19. mars var USD/NOK over 11.40.  

 

I desember solgte vi våre aksjer i Storebrand og det nederlandske selskapet Ahold 

Delhaize. Vi har kjøpt oss inn i Orkla og denne posisjonen utgjør nå ca. 4% av fondet. Vi 

deltok også med et mindre beløp i forbindelse med børsnoteringen av Elektroimportøren. 

De beste bidragsyterne til fondet i desember var Aker Carbon Capture +0,69%, Agilyx 

0,48% og Vestas Wind +0,36%. De tre svakest bidragsyterne var Telenor -0,22%, Pfizer 

-0,21% og Sampo -0,17%. Vår filosofi er å investere i solide selskaper med sterke 

historiske resultater og god egenkapitalavkastning.       

 

 

 

Vi har økt vår beholdning av Unilever, Novo Nordisk, Pfizer og Intel i løpet av november.  

I tillegg har vi kjøpt oss inn igjen i Equinor og TGS Nopec, samt investert i det danske 

forsikringsselskapet Tryg. Månedens beste bidragsytere var DNB, Aker BP, Sparebank 

1 Midt-Norge, Storebrand og Tieto Evry med bidrag fra 0,64 – 1,25%. Aker BP har nytt 

godt av en sterkere oljepris, mens de øvrige selskapene stiger på forventninger om et 

oppsving i økonomien i etterkant av vaksinenyhetene. Aksjene som dro avkastningen 

mest ned var Oracle, Tryg og Novo Nordisk med bidrag fra -0,07% til -0,13%. Mye av 

dette skyldes valuta. Vår filosofi er å investere i solide selskaper med sterke historiske 

resultater og god egenkapitalavkastning.       

 

 

De sterkeste bidragsyterne i mars var svenske Essity (hygieneartikler), Oracle, Europris 

samt farmasiselskapene Pfizer og Novo Nordisk. Svakeste bidragsytere var Maersk 

Drilling, Sparebank 1 Midt-Norge, Husqvarna og Aker BP.   

 

, 

 

 

 farmasiselskapene NovoNordisk og Pfizer. De svakeste bidragsyterne inkluderer 

Maersk Drilling, Sparebanken Midt-Norge, DNB, Husquarna og Aker BP.  

etydelige markedskorreksjonen, mens Sandnes Sparebank ble kjøpt i forkant av den 

sterke 4. kvartalsrapporten. Sammen med Fjordkraft og Yara har disse to aksjene 

bidratt positivt til avkastningen for måneden, mens de øvrige posisjonene i porteføljen 

har dratt ned avkastningen. Olje og shipping relaterte aksjer bidro negativt med 2,5% til 

avkastningen selv om disse totalt bare utgjør 12% av porteføljen. I tillegg drar selskaper 

som Telenor, TietoEvry og Husqvarna ned avkastningen med 0,3 – 0,5% per selskap. 

 

Vårt fokus er fortsatt å ha selskaper med solid drift, sterke balanser og utbytteevne.      

 

Vi har en robust portefølje av solide selskaper med gode balanser og høy direkte 

avkastning. Eksponering mot sykliske selskaper er begrenset og porteføljen bør kunne 

stå seg bra også i urolige markeder. 

 

 

Frank Harestad 

Porteføljeforvalter  

 

Harestad har forvaltet fondet  

siden  01.04.2019 

 


