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Trykk her for å spare i
Heimdal Fondene

Økende inflasjon og økte renter delvis som følge av krigen i Ukraina og fortsatt negative følger av covid-19 bidro til et
svakt aksjemarked i april. Oslo børs var ned 2,4% og verdensindeksen falt 8,6%. For norske investorer motvirkes dette i
stor grad av at den norske kronen svekket seg, spesielt mot dollar. Internasjonalt er det spesielt teknologiaksjer som
har gjort det svakt siste måned. Her kan nevnes selskaper som Netflix, Amazon, Alphabet og Microsoft. På den norske
børsen har utviklingen vært blandet, men de olje og råvarebaserte selskapene har holdt seg bedre enn mange andre
selskaper. Heimdal Tinde steg 0,8% i april og er hittil i år ned 5,8%, mens referanseindeksen er ned 3,9% (50%
Fondsindeksen Oslo Børs -0,1% & 50% Verdensindeksen utbyttejustert NOK -7,6%).

De beste bidragsyterne til fondet i april var Essity, Novo Nordisk, Kempower, Unilever og Telenor med bidrag fra 0,73%
til 0,27%. Essity leverte mye bedre tall enn ventet for første kvartal. Novo Nordisk har kommet med en positiv
oppdatering før tallene, mens Kempower som leverer ladestasjoner til El-biler hadde meget god ordreinngang i
kvartalet. De svakeste bidragsyterne har vært Alphabet, Komplett, Sparebanken Nord-Norge og Pareto Bank med
negative bidrag fra 0,38% - 0,22%. Resultatrapportene var noe svakere enn ventet for Alphabet og Pareto Bank.
Komplett leverte svært svake tall, men vår investering utgjør kun 0,8% av fondet. 

For øvrig har vi solgt oss ut av Europris gradvis gjennom 2022 og er nå helt ute. Samtidig har vi kjøpt oss inn i noen
mindre posisjoner i oljeserviceselskapene Odfjell Technology, Noble Corp. og Valaris. 

Vår investeringsfilosofi er fortsatt i hovedsak å investere i solide selskaper med god inntjening og høy utbytteevne.

Positiv avkastning i april til tross for et vanskelig marked 

Sektoroversikt Valuta Største investeringer

Heimdal Tinde vs. Ref. indeks Nøkkeltall

Avkastning

Startdato
Størrelse (mill. kr)
Risikoklasse
Årlig honorar
Kurs per 29.04.22

24.03.2017
339
5/7
1,25%
153,40

April
YTD
Siden oppstart

0,8%
-5,8%
53,4%
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