Heimdal Tinde
Aksjefond
Svingninger i årets første måned
Aksjemarkedene utviklet seg positivt de første ukene av januar, men korrigerte noe ned i
slutten av måneden. Nedgangen i slutten av måneden skyldes blant annet høye Covid
19-smittetall og treg utrulling av vaksine. I tillegg bidro også volatilitet i enkelte aksjer
forårsaket av spekulativ handel fra nye investorgrupper til økt uro. Heimdal Tinde var ned
0,1% mens referanseindeksen var ned 0,8% (50% Fondsindeksen Oslo Børs -1,1% &
50% Verdensindeksen utbyttejustert NOK -0,6 %).
I januar har vi solgt oss ut av Husqvarna etter god verdiutvikling. Vi har også redusert vår
beholdning i Yara etter sterk utvikling siste måned. I tillegg har vi solgt oss ned i Merkur
listede aksjer som Play Magnus og Aker Carbon Capture etter sterk oppgang. Vi har kjøpt
oss inn det svenske farmasiselskapet Astra Zeneca og telekomselskapet Telia. I tillegg
deltok vi i emisjonen i Aker sin fornybarselskap Aker Horizon.
De beste bidragsyterne til fondet i januar var Yara, Intel, Play Magnus og Aker Horizon
med bidrag fra 0,43 – 0,33%. De tre svakest bidragsyterne var Vestas Wind, Demant og
Fjordkraft med et negativt bidrag fra 0,25 – 0,30%. Vår filosofi er også i 2021 å investere
i solide selskaper med sterke historiske resultater og god egenkapitalavkastning.
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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.
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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.
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