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Startdato: etabl. 1985, andelsklasser nov. 2013 Fondsstruktur: UCITS NAV pr. 28 apr 2023: 24 369,51 Minsteinnskudd: NOK 10 000 000

Forvaltningskapital: NOK 617 millioner Hjemstat: Norge Avregningsvaluta NAV: NOK ISIN: NO0010694771

Referanseindeks: OSEFX Handelsdager: alle virkedager Startdato: 29 november 2013 Bloomberg-ticker: ORFINBB NO

Risikoscore fra 1 (lav) til 7 (høy): 6

Ti største investeringer og sektorfordeling

Risikomål siste fem år Avkastning i perioder

Akkumulert avkastning Standardavvik (annualisert) Siste måned
Annualisert avkastning Relativ volatilitet (annualisert) Hittil i år
Beste måned Information ratio Siste 12 mnd
Svakeste måned Sharpe ratio (SOL1X**) Tre år (annualisert)
Antall positive måneder Fem år (annualisert)
Antall negative måneder Ti år (annualisert)

** ST1X er benyttet forut for 29.01.2021. Fra start* (annualisert)

Historisk avkastning*

Årlig avkastning*
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*Rapporteringsstartdato: 31.12.2006. Simulert avkastning fra 31.12.2006–29.11.2013 er basert på historisk avkastning for andelsklasse A (opprettet i 1985) justert med forvaltningshonorar for
andelsklasse B. Simulert avkastning og risikomål er kun ment som en illustrasjon. Alle avkastningstall er beregnet i tråd med Verdipapirfondenes forenings bransjestandarder. Historisk avkastning
er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets 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. Dette er markedsføring. Dette er ikke et kontraktsmessig bindende dokument. Vennligst se fondets prospekt og ikke baser endelig investeringsbeslutning kun på
informasjonen i dette dokumentet. 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 paretoam.com/fondsdokumenter. Øvrig informasjon er tilgjengelig på paretoam.com/viktige-
dokumenter.

Energi 22 %
Konsum, ikke-varig 19 %
IT 13 %
Industri 11 %
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Helse 8 %
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Kontanter e.l. 1 %

9,8 %
6,1 %

5,6 %
5,5 %

4,4 %
3,9 %
3,9 %
3,8 %

3,5 %
3,5 %

Aker BP ASA
Zaptec AS

Nordic Semiconductor ASA
BW Offshore Limited

Grieg Seafood ASA
Kitron ASA

TF Bank AB
Icelandic Salmon AS

Nykode Therapeutics ASA
Mowi

Utvalgskriterier
 Robuste konkurransefortrinn
 Forståelig, lønnsom strategi
 Dyktig ledelse og aktive eiere

Et fleksibelt aksjefond med høy aktiv andel 
som investerer i norske kvalitetsselskaper 
på tvers av bransjer.
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I april kom aksjemarkedet tilbake til en mer normaltilstand etter urolighetene og krisefokuset i mars. Det er fortsatt 
usikkerhet om soliditeten til enkelte banker som sliter med effektene av det økte rentenivået og en lite robust 
kapitalisering, men det virker ennå å være håndterbare og isolerte tilfeller. 

Tiltak fra tilsyn og myndigheter viser seg som oftest å være både tilstrekkelige og effektive i å stoppe spredning til 
andre finansinstitusjoner. Situasjonen fremstår allikevel noe usikker – før det forestående rentemøtet i mai har 
amerikanske Federal Reserve kommunisert en forventning om en ny økning i styringsrenten, men rentemarkedet 
priser inn en relativt lav sannsynlighet for at denne kommer.

Med normaliseringen klatret norske aksjer tilbake opp mot årets toppnoteringer. Avkastningen i Pareto Investment 
Fund ble en knapp prosent, bredt drevet av oppgang i om lag 70 prosent av porteføljen. Særlig god utvikling var det i 
helse/bioteknologi og sjømat, mens IT og oljeservice hadde de største negative bidragene. Referanseindeksen (OSEFX) 
steg nærmere tre prosent. Dels skyldes den negative differanseavkastningen denne måneden at OSEFX falt 
tilsvarende mer enn fondet i mars, og dels skyldes det den svake utviklingen i IT-delen av fondsporteføljen.

Spesielt skyldes dette Nordic Semiconductor, som skuffet stort på kvartalsrapporten som ble lagt frem midt i 
måneden. Inntektene for første kvartal var et stykke under salgstakten fra i fjor, men dette var som ventet etter at 
selskapet hadde varslet om lavere tilgang på wafere til produksjon fra leverandøren i Taiwan. Overraskelsen var at 
salget ventes å ligge på samme nivå også i andre kvartal, på grunn av lavere etterspørsel. Forventningen var en 
økning på et tyvetalls prosent. Som resultat har estimatene fått en kraftig nedjustering, og aksjen falt mer enn 25 
prosent.

Wafer-tilgang har vært en bindende beskrankning for salget i lang tid, som følge av knapphet i forsyningskjedene etter 
Covid. Særlig har leverandører til bilindustrien fått prioritert levering etter politisk trykk fra USA og Tyskland. Mens 
salget av halvledere stoppet opp i fjor sommer, har Nordic Semiconductor frem til nå kunnet melde om vekst og 
underkapasitet i produksjon.

Historisk har selskapet hatt en vekst på 20 prosent årlig – alt organisk. Spørsmålet nå er ikke om denne 
veksthistorien er over, trådløs kommunikasjon og tingenes internett vil fortsette veksten det neste tiåret, men om 
salget skal ta seg opp igjen i andre halvår i år eller i neste år. Gitt at industrien allerede er tre kvartaler inn i en syklisk
korreksjon, må vi ikke nødvendigvis vente til neste år for å se nye rapporter om sterkere etterspørsel. Akkurat nå er 
visibiliteten lav og usikkerheten høy, men Nordic Semiconductor har en så sterk posisjon i en strukturelt voksende 
bransje at aksjen en dag i løpet av noen år vil stå høyere enn den gjorde på siste topp med lavrente-multipler i 2021.

På den positive siden fortsatte Zaptec sin gode utvikling og steg 11 prosent i april. Aksjen har dermed nær doblet seg i 
år. Situasjonen i elbilladermarkedet er fortsatt den at hovedkonkurrenten Easee sliter med å få fortsette salget av sine 
produkter. Siden mars har Nederland innført salgsstopp, og i Tyskland selges Easee kun sammen med en ekstern 
jordfeilbryter. Det gjør at totalkostnaden ligger 30 prosent over konkurrentene. I disse markedene vil Zaptec ta 
markedsandeler utover hva det brede markedet hittil forventer. Aksjen har en estimert P/E under 15 ganger og vil 
mer enn doble salget fra fjoråret.

Nykode rapporterte svært positive tall fra sin studie av behandling av pasienter med livmorhalskreft. Resultatene viste 
betydelig høyere overlevelse enn i sammenlignbare studier. I en av pasientgruppene er overlevelsestallet 
(medianoverlevelse) ennå ikke endelig fastsatt etter 25 måneder, selv om behandlingen ble avsluttet etter 12 
måneder. I kombinasjon med Nykodes kreftvaksine fikk pasientene også en annen immunterapibehandling. Siden 
studien ikke har en kontrollgruppe, kan man ikke sikkert vite hvor stor effekt som kan tilskrives den ene eller andre 
delen av behandlingen, men i studier med tilsvarende annen immunterapi alene har medianoverlevelse ligget 
nærmere bare ett år. Aksjen steg 25 prosent på nyheten, men falt senere noe tilbake og endte opp 18 prosent i april.

Månedskommentar – april 2023
Av: Patrick Meum 


