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Ti største investeringer, sektor- og geografisk fordeling

Microsoft Corp

Prudential Plc

Schneider Electric SE

Polaris Industries Inc

Ryanair Holdings Plc

EssilorLuxottica SA

ÅF AB

Ralph Lauren Corp

CVS Health Corp

SAP SE

Nøkkeltall fra 01.01.2008 Risikomål fra 01.01.2008 Avkastning i perioder

Akkumulert avkastning Standardavvik (annualisert) Siste måned
Annualisert avkastning Relativ volatilitet (annualisert) Hittil i år

Information ratio Siste 12 mnd
Beta Tre år (annualisert)

Fem år (annualisert)
Fra 01.01.2008 (annualisert)

Historisk avkastning med nåværende forvalterteam

Årlig avkastning med nåværende forvalterteam
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20–30 veldrevne virksomheter med sterke internasjonale 
markedsposisjoner og konkurransefortrinn 

Utvalgskriterier
• god avkastning på egenkapital
• solid balanse
• stabil inntjening

*Avkastningen frem til 10.07.2015 er oppnådd i Pareto Global I. Fondet fortsetter som andelsklasse D i Pareto Global. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Eventuelle tegnings- og innløsningshonorarer er ikke tatt høyde for i den historiske avkastningen vist for våre fond,
honorarene vil kunne påvirke avkastningen negativt. Pareto Asset Management søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar
forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer Pareto Asset Management sitt syn på et gitt tidspunkt, og dette synet kan endres uten varsel.
Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Pareto Asset Management påtar seg intet ansvar for direkte eller
indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Fondets nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt, samt års- og halvårsrapporter er tilgjengelig på
www.paretoam.com/fondsrapporter. Øvrig informasjon er tilgjengelig på www.paretoam.com/kundeinformasjon.
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Oktober ble en svært hyggelig måned for Pareto Global. De aller fleste selskapene i porteføljen bidro til den kraftige 
oppgangen, særlig anført av Prudential, Centene, Ryanair, Polaris, SAP, Lennar og Michelin. Vi får nå betalt for å ha 
vært tålmodige eiere i gode selskaper med sterkt driv i underliggende verdiskaping, og ikke minst for å ha vært tro 
mot vår verdiorienterte stilart og økt beholdningen i perioder der selskapene har vært handlet på attraktive prisnivåer. 
Listen med eksempler på oppvekting i 2019 er lang: Prudential, Centene, Ralph Lauren, Wells Fargo, Alphabet, 
Keysight, Polaris, EssilorLuxottica, Michelin og ÅF Pöyry. 

Polaris økte guidingen for året ved rapporteringen i juli, på tross av at tollsatsene var blitt hevet fra 10 til 25 prosent. I 
etterkant hevet Trump tollsatsene ytterligere til 30 prosent, og det var ventet at selskapet omsider måtte nedjustere 
forventningene. Utrolig nok økte Polaris igjen guidingen i oktober. Aksjen steg 11 prosent på rapporten og har vært en 
vesentlig bidragsyter til fondets solide avkastning så langt i år. Årets resultat pr. aksje er ventet å falle med seks 
prosent fra fjoråret, men uten toll ville det vært opp 17 prosent. Motvirkende tiltak og prisøkninger gjør at guidingen 
kan heves, hvilket taler om et sterkt selskap som kan styre sin egen skjebne. En betydelig satsing på forskning og 
innovativ produktutvikling har bidratt til at Polaris kunne øke prisene med syv prosent i tredje kvartal. Selskapet er nå 
i en dialog med Trump-administrasjonen om fritak for enkelte tollavgifter, og det er ventet en avklaring før året er 
omme.  

Uavklart Brexit og stadig utsatte leveranser av 737-MAX flyene har plaget Ryanair-aksjen i 2019. Begge faktorer må 
imidlertid sies å være utenfor selskapets kontroll. Ryanair øker inntektene med 8-10 prosent årlig, er bransjens 
desiderte kostnadsleder og tar markedsandeler fra svake konkurrenter. De senere år har vi sett at investorer gjerne 
priser slike selskaper på høye multipler og viser vilje til å se gjennom perioder med kortsiktige resultatfall. Likevel har 
Ryanair i perioder vært priset på P/E under 10, noe vi mener er altfor lavt for et vekstselskap som for alle praktiske 
formål også er gjeldfritt. Det kan synes som om markedet er i ferd med å bli mer enige med oss, da Ryanair er opp 
nesten 50 prosent siden midten av august. 

Det franske industriselskapet Schneider Electric slo igjen forventningene i tredje kvartal. De har levert over seks 
prosent inntektsvekst så langt i 2019, hvorav over fire prosentpoeng er organisk. Selskapet har resolutt kommunisert 
at marginen skal øke med to prosentpoeng frem mot 2021, drevet av pris, porteføljeoptimalisering og økt 
produktivitet. Dette tilsier en margin på over 17 prosent i 2021, godt over konsensusforventningene på 16 prosent. 

I oktober skilte Prudential ut sin britiske virksomhet, mens det beholdt virksomhetene i Asia, USA og Afrika. M&G er 
navnet på det nye børsnoterte selskapet, som består av pensjonsprodukter og kapitalforvaltningsselskapet M&G. 
Markedsverdien utgjør 15 prosent av det opprinnelige selskapet. Den britiske delen var tidligere en finansieringskilde 
for veksten i Asia og USA, men i dag er disse virksomhetene sterke nok til å stå på egne ben. Videre er denne delen 
kjennetegnet av lavere vekst og mer kapitalkrevende produkter. Utskillelsen får frem verdier ved å redusere behovet 
for en konsernrabatt, og vi mener dette bidro til kursløftet i oktober. M&G vil gi et effektivt utbytte på pene ni prosent.

Helseforsikringsselskapene Centene og Anthem mer enn reverserte den svake kursutviklingen i september etter å ha 
rapportert solide kvartalstall og vunnet en god tildeling av nye Medicaid-kontrakter i Texas. Selskapene er godt 
posisjonert for å ta del i den forventede veksten i statlige amerikanske helseforsikringsprogrammer.

På tross av god avkastning hittil i år er det mange selskaper i porteføljen vi mener har et betydelig kurspotensial. Vi 
kan trekke frem våre godt kapitaliserte finansselskaper, som handles på rekordlave multipler til tross for god 
inntjeningsvekst. 

Månedskommentar - oktober 2019
Av Andreas Sørbye, Johnar Håland og Ole Jørgen Grøneng Nilsen
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Videre har vi en betydelig eksponering mot amerikansk helseforsikring, som fortsatt handles på lave kursnivåer
sammenlignet med tidligere i år.

Prisgapet mellom vekst- og verdiaksjer er nå på det høyeste nivået siden finanskrisen. Over tid har verdiaksjer gitt
bedre avkastning enn vekstaksjer. Vår betydelige eksponering mot verdiaksjer gjør at vi ser meget positivt på
avkastningsutsiktene, ikke minst fordi vi ser gryende tegn til at trenden igjen snur i verdiaksjers favør.

Forvalterteam: Andreas Sørbye, Ole Jørgen Grøneng Nilsen og Johnar Håland

Månedskommentar forts.


