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Avkastning i perioder Risikomål fra start Porteføljens balanse

NOKm
Siste måned Standardavvik (annualisert) Internasjonale aksjer
Hittil i år Antall positive måneder Foretaksobligasjoner
Siste år Antall negative måneder Kontant / Belåning (-)
Tre år (annualisert) Short-salg
Fem år (annualisert) Netto andelskapital
Avk. fra start*
Annualisert avk. fra start*

Ti største investeringer Netto eksponering per land

Historisk avkastning* Årlig avkastning

Netto gjeld og shortsalg i % av NAV
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*Rapporteringsstartdato: 15.01.2014. Simulert avkastning fra 15.01.2014–31.03.2015 er basert på historisk avkastning for andelsklasse F, justert for forvaltningshonorar for andelsklasse A. Simulert avkastning og risikomål er kun
ment som en illustrasjon. Pareto Total er et underfond av Pareto plc. Pareto plc er et investeringsselskap i henhold til irsk rett og består av ulike underfond med segregert ansvar. Fondet er et irsk Qualifying Investor Alternative
Investment Fund, som er en tilsvarende utenlandsk innretning som et norsk spesialfond. Fondet er regulert av the Central Bank of Ireland. Enhver opplysning om Pareto Total i denne presentasjonen må leses i sammenheng med
prospekt for Pareto Total og siste årsrapport for fondet. Informasjon om risiko er inkludert i førstnevnte dokument, det er også prospektet som regulerer det alternative investeringsfondet. Fondet kan kun markedsføres til Qualifying
Investors, som beskrevet i prospektet side 11-12. 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.

Kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og
opportunistiske renteplasseringer med adgang til short-salg og belåning
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April ble en positiv måned for Pareto Total. Av de 22 selskapene vi eier har hele 21 økt i verdi i år, mens kun John 
Deere har falt (fire prosent). 

De fire første månedene av året har den norske kronen svekket seg mot samtlige valutaer vi er eksponert mot. 
Bidraget til vår avkastning fra en svakere krone er ni prosent så langt i år.  

Vi gjorde lite endringer i porteføljen i april. I all hovedsak var handlene som ble gjort reinvestering av utbytte vi mottok 
i måneden. 

Eksponering 

Vi brukte fjoråret på å ta opp lån for å kjøpe oss opp i de aller fleste selskapene i porteføljen på det vi mente var 
attraktive priser. Vi startet dette året med rundt 700 millioner i gjeld. Så langt i år har avkastningen på dette 
låneopptaket vært god. Merk likevel at disse lånefinansierte investeringene har et veldig langsiktig formål. Det er ikke 
gitt at vi kan notere et så positivt utfall fra kvartal til kvartal. På lengre sikt er vi imidlertid overbevist om at 
kombinasjonen av fornuftige kjøpsbeslutninger og god langsiktig avkastning vil bekrefte fordelen av denne strategien.

Resultater

I april leverte flere av våre selskaper sine kvartalsresultater. Jevnt over var resultatene gode, noe som ble reflektert i 
aksjekursutviklingen. 

Novo Nordisk la ikke frem tall i april, men kom med et positivt resultatvarsel. På bakgrunn av den siste tidens utvikling 
øker de forventningen til årets vekst i driftsresultatet fra 13-19 prosent til nå 28-34 prosent. Hovedgrunnen til den 
kraftige økningen er suksessen til legemiddelet Wegovy. Det er et legemiddel som brukes for vekttap og vedlikehold 
av vekt. Vi vet fra andre deler av Novos virksomhet at enhetsøkonomien er veldig god hos Novo. Når man kommer opp 
i den skalaen Novo opererer i, blir marginalkostnaden lav. Dermed er avkastningen på vekst veldig høy. Markedet for 
vekttap og vektkontroll er stort. Disse egenskapene i kombinasjon med patentbeskyttelse gjør Novo til et sjeldent godt 
selskap. Aksjen er opp 36 prosent så langt i år. 

Meta (Facebook) la frem sitt kvartalsresultat i slutten av april. Tallene var gode. Vårt fokus er det samme som det var i 
fjor da aksjen falt – hvordan utvikler Metas konkurransefortrinn seg? Et av de viktigste parameterne er 
brukerengasjementet på selskapets plattformer. Dette er høyere enn noen gang. For første gang i historien har Meta 
nå over tre milliarder mennesker som bruker plattformene daglig. 

Videre kan endringene som Apple implementerte i sitt iOS-system i fjor – mer eller mindre designet for å skade Metas 
konkurranseposisjon – faktisk ha gjort Meta sterkere. På grunn av endringene er det ikke lenger mulig å spore 
brukeradferd på tvers av forskjellige apper i iOS systemet til Apple (etter at en annonse er vist). Metas respons var 
store investeringer i AI og maskinlæringsevner. I dag kan vi se resultatene. Metas presise og enestående samling av 
data, kombinert med AI-evner i verdensklasse, gjør plattformen mer eller mindre uunngåelig for annonsører. Metas 
plattformer passer godt for AI og maskinlæring på flere nivåer. Dette er et verdifullt bidrag til å utvide Metas 
konkurransefortrinn. Aksjen er opp 117 prosent de fire første månedene av året. 

Vi har ved utgangen av april 730 millioner kroner i lån. Med en egenkapital på 7,3 milliarder kroner gir dette oss en 
investert kapital på åtte milliarder kroner. 

Forvalterteam: Bård Johannessen og Oddmund N. Enæs

Månedskommentar - april 2023
Av: Oddmund N. Enæs


