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En syretest for vår investeringsfilosofi
Et nytt sjokk, denne gang i form av en pandemi, har truffet verden og finansmarkedene med full tyngde. Det er faktisk

lenge siden sist. Ingen vet det endelige utfallet, men kraftfulle tiltak uten historisk sidestykke er iverksatt, i seg selv det

beste argumentet for at «unntakstilstanden» blir så kortvarig som mulig.

Her hjemme er vi i tillegg til koronakrisen truffet av priskrigen på olje, med påfølgende oljeprisfall, og en kronekollaps i

valutamarkedet. Denne «perfekte stormen» har skapt nye utfordringer for en oljenæring, som akkurat hadde kommet

seg i knestående etter den forrige krisen. Vårt norske og nordiske aksjemandat har eksponering mot denne sektoren

og er dermed påvirket av de kortsiktige markedsbevegelsene. Kronekollapsen har i tillegg skapt store

likviditetsutfordringer i det nordiske kredittmarkedet, noe som har påvirket våre rentemandater.

Samtlige av våre mandater og porteføljeselskaper har fått merke krisen, men i ulik grad. Vår investeringsfilosofi for

aksjer, tuftet på aktiv forvaltning, indeksuavhengighet, konsentrerte porteføljer og selskapsfokus, gjør oss sårbar for

kortsiktig markedsvolatilitet og indeksavvik. Vi har ingen forutsetninger for å spå markedsbevegelsene på kort sikt.

Våre «jaktregler» tilsier at vi er investert i kvalitetsselskaper med sterk ledelse, finansiell soliditet, samt en robust og

bærekraftig forretningsmodell, noe som skal sikre oss at våre porteføljeselskaper skal stå seg gjennom kriser og ofte

komme styrket ut dem. Det forventer vi også denne gangen.

I high yield-markedet har vi sett endringer i risikopremiene vi må tilbake til oljekrisen i 2014-16 og

finanskrisen 2008 for å finne paralleller til. Dette har påført vårt høyrentefond, Holberg Kreditt, historisk høye

kurstap, som vi i hovedsak mener kan tilskrives midlertidige likviditetspremier. På samme måte som i våre

aksjefond, er vi komfortabel med kvaliteten på våre porteføljeselskaper, som vi mener er rustet til å komme

gjennom krisen med begrensede varige tap for oss som obligasjonseiere.

I våre lavrisikomandater (investment grade) har vi over flere år ment at vi har fått for dårlig betalt for å ta både kreditt-

og løpetidsrisiko, noe som har vært reflektert i fondenes porteføljesammensetning. Den betydelige økningen i

risikopremiene den siste måneden har endret dette bildet og bidratt til at vi har økt løpetidsrisikoen (kredittdurasjonen),

primært i høykvalitetsutstedere.
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Fondskommentar

Vårt viktigste oppgave i forvaltningen av

høyrenteobligasjoner er som alltid å unngå varige

tap.

Vi mener våre porteføljeselskaper er godt rustet

til å møte denne krisen.

Vårt fokus i denne, som alle kriser, er på

selskapene og deres markedsposisjon, samt

evne til å håndtere en krevende situasjon.

Vi liker bedre selskaper med en god

forretningsmodell og høy finansiell risiko enn

selskaper lav finansiell risiko med en svak

forretningsmodell.

Vår investeringsfilosofi er tuftet på å prøve å

være forberedt på og utnytte midlertidige kursfall

som periodevis kan oppstå som en konsekvens

av likviditetsutfordringer i markedet.
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Golar LNG Partners 8,2%

Teekay Shuttle Tankers 7,4%

GasLog 6,9%

Ocean Yield 6,3%

B2 Holding 6,0%

Arion Banki 5,0%

Axactor 4,5%

SFL 3,7%

Høegh LNG 3,6%

OKEA 3,4%

SUM 55,0%

Markedskurs 31.03.20 : 82,52

Porteføljestørrelse : kr 3,8 mrd.

Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,6 år

Vektet gjennomsnittlig løpetid : 2,7 år

Årlig forvaltningshonorar andelsklasse A : 0,8 %

Årlig forvaltningshonorar andelsklasse B : 0,4 %

Effektiv rente andelsklasse A : 17,0 % *

Effektiv rente andelsklasse B : 17,4 % *

NØKKELTALL

10 STØRSTE  PORTEFØLJESELSKAPER

RISIKOPROFIL

Mars -22,4 %

2020 -22,1 %

Siste 12 mnd. -19,2 %

Siste 3 år ** -3,6 %

Siste 5 år ** -0,7 %

Siden oppstart ** (15.12.11)    2,3 %

HISTORISK AVKASTNING

* For DOF Subsea og Lebara (2. prioritet) er kupongrente brukt som 

grunnlag for yieldberegningen.

**  Årlig gjennomsnittsavkastning

Yield-begrepet i rentefond

Yield blir ofte brukt som et mål for et rentefonds løpende avkastning. Vi oppgir dette også for Holberg Kreditt. Yield er et uttrykk for den vektede gjennomsnittlige

effektive renten på fondets underliggende obligasjoner. En viktig forutsetning for tallet er at det forutsetter uendrede renter og kredittrisikopremier, samt ingen

varige tap (mislighold) på noen av fondets obligasjoner. Yield er dermed ikke et uttrykk for forventet fremtidig avkastning, ettersom tallet må justeres for

forventede tap i forhold til fondets underliggende kredittrisiko. Vår jobb som aktiv forvalter er å minimere tapet.

Det er også viktig å være klar over feilkilden knyttet til beregning av effektiv rente på lån som handles på en betydelig underkurs der det er lite sannsynlig å få hele

hovedstolen tilbake. Som hovedregel vil vi bruke kupongrente som grunnlag for vår yieldberegning hvis kursen på et obligasjonslån er under 70, forutsatt at

selskapet betaler kupongrente. Vi har denne måneden flyttet denne grensen til kurs 50.

Yield oppgis alltid etter fradrag av kostnader i fondet. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall
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Historisk avkastning
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Oljekrisen vs. koronakrisen

Hovedforskjellen mellom disse to krisene er

tempoet i nedturen. Oljekrisen i high yield-

markedet varte fra sommeren 2014 til mars 2016.

Stigende kredittrisikopremier i denne perioden ble

delvis kompensert av løpende kupongrenter.

Koronasjokket har kommet på 14 dager.
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Årlig avkastning

Gjennomsnitt

Pr.. 31.03
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Svært krevende mars måned

Og bare så det er sagt:

Vi er ikke tilhenger av bransjens selvpålagte risikoskala (1-6), som er

basert på siste fem års volatilitet (standardavvik). Som forvalter må vi

forholde oss til risiko selv om den er tilsynelatende lav sett i bakspeilet.
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Porteføljesammensetning Holberg Kreditt

Kontanter
11 %

Finans
19 %

Tjenester
8 %

Industri
5 %

Container-/bilskip
4 %Kjemikalieskip

6 %

Gass/LNG
20 %

Tankskip
8 %

Shipping/olje
10 %

Olje (service og 
produksjon)

9 %
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Kurser på obligasjonene i Holberg Kreditt
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Historisk kredittrisikopremie
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Historisk avkastning vs. kommunisert yield
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Norge er truffet av den perfekte stormen
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K(o)rona

Kronekollapsen i mars førte til at norske investorer som var investert

i valutasikrede obligasjoner (som oss) måtte stille betydelige beløp

som sikkerhet til banken for å dekke inn valutatapet. Dette

likviditetsbehovet ble dekket ved salg av obligasjoner i markedet,

noe som ga et ekstra salgspress i et allerede krevende marked,

med påfølgende eskalering av likviditetspremiene som en

konsekvens.
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Her hjemme har high yield falt like mye som aksjer
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High yield har blitt skikkelig «high» igjen
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Kredittrisikopremier
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Ikke bare nordisk high yield som har falt,
men likviditetspremiene er større i Norden
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Et godt likviditetspremieeksempel 
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https://www.holberg.no/nyheter/2020/webin

ar-hva-skjer-i-kredittmarkedet/

https://www.holberg.no/nyheter/2020/webin

ar-hva-skjer-i-kredittmarkedet/

Trenger du avkobling fra koronanyheter i påsken? 

Se vårt webinar om kredittmarkedet og Holberg Kreditt (klikk på bildet)

https://www.holberg.no/nyheter/2020/webinar-hva-skjer-i-kredittmarkedet/
https://www.holberg.no/nyheter/2020/webinar-hva-skjer-i-kredittmarkedet/
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Nøkkeltall rentefond

Avkastning utover 12 mnd. er vist som årlig gjennomsnittsavkastning

Mars 2020 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden oppstart

Holberg Kreditt

Avkastning -22,4 % -22,14 % -3,8 % -0,8 % 2,2 % Oppstart:

Volatilitet 13,3 % 11,1 % 8,7 % Desember

Sharpe ratio -0,3 -0,1 0,1 2011

Holberg Likviditet

Avkastning -0,33 % 0,01 % 1,3 % 1,5 % 2,3 % 3,5 % Oppstart:

Volatilitet 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % November

Sharpe ratio 1,7 2,3 3,5 1,3 2000

Holberg OMF

Avkastning 0,05 % 0,36 % 1,4 % 1,4 % 1,9 % Oppstart:

Volatilitet 0,2 % 0,3 % 0,7 % November

Sharpe ratio 3,6 2,0 1,2 2011

Holberg Obligasjon Norden

Avkastning -1,38 % -0,99 % 1,2 % Oppstart:

Volatilitet Desember

Sharpe ratio 2017
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Kredittkvalitet tilsvarende minimum B- Begrenser tapsrisiko

Maks. kredittdurasjon for fondet: 3 år Begrenser fondets kursfølsomhet

Lav renterisiko I god Holberg-ånd

Begrenset valutarisiko Begrenser fondets volatilitet

Nordisk mandat Bedre diversifisering

UCITS-godkjent Transparent

Risikobegrensninger for Holberg Kreditt
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Porteføljeforvaltere Roar Tveit, Tormod Vågenes og Gunnar Torgersen 

Verdipapirer Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner 

Fondet kan periodevis eie aksjer tildelt gjennom restruktureringsprosesser

Renterisiko Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet (rentedurasjon) skal ikke overstige 1 år

Fondet kan bruke rentederivater 

Kredittrisiko Fondet kan investere i verdipapirer der utsteder har en kredittkvalitet tilsvarende 

minimum B-

Fondets plassering i selskaper som etter investeringstidspunktet vurderes til å ha lavere

kredittkvalitet enn B-, samt plasseringer i aksjer, kan samlet maksimalt utgjøre 20 prosent 

av fondets forvaltningskapital

Fondet kan investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner 

Fondets gjennomsnittlige løpetid (kredittdurasjon) skal ikke overstige 3 år

Valutarisiko Fondet skal ikke ha vesentlig eksponering mot andre valutaer enn norske kroner

Investeringer i verdipapirer som ikke er denominert i norske kroner skal i størst mulig  grad 
valutasikres gjennom bruk av valutaderivater

Geografisk risiko Fondet skal hovedsakelig investere i Norden

Referanseindeks Fondet har ikke referanseindeks

Klassifisering Andre rentefond

UCITS-fond Ja

Forvaltningshonorar Andelsklasse A: 0,8 % p.a.

Andelsklasse B: 0,4 % p.a. 

Minsteinnskudd 1 000 NOK

Fondsfakta
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 Lav renterisiko 

o Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på  
renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette.  Vi er skeptisk til prognostisering og 
har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn.  Alle våre rentefond har lav renterisiko.

 Klart definert kredittrisiko

o Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart 
definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskapene vi investerer i.  
Vi baserer våre investeringsrammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra 
kredittvurderingsbyråer og kredittanalyser fra nordiske meglerhus.

 Fleksibilitet

o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være ”lett på foten”, spesielt i perioder med 
stor markedsturbulens.  Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte  
irrasjonell investoradferd.  

Investeringsfilosofi renter
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Vi søker å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en

bærekraftig forretningsmodell. For oss er det avgjørende å ha tillit til at ledelsen har

evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av dette. Oppfyller ikke et

selskap våre krav til bærekraft, vil vi ikke eie det.

Bærekraft

Bærekraft er en integrert del av vår investeringsprosess der vi prøver å forstå om

selskaper drives i tråd med allmenne miljømessige, etiske og sosiale normer.

Konsentrerte porteføljer gjør det lettere å vurdere det enkelte selskaps og ledelses

holdning til langsiktig bærekraftig utvikling. Ansvaret for disse vurderingene ligger hos

våre porteføljeforvaltere.

Selskaper som på etisk grunnlag blir ekskludert fra investering i Statens pensjonsfond

utland, vil også bli utelukket fra våre fond.

Vi har signert Principles for Responsible Investment (PRI) og etterlever de seks

prinsippene for ansvarlige investering.

HOLBERG

Vi har signert CDP (Climate Disclosure Project), et globalt initiativ som innhenter og deler 

informasjon om klimagassutslipp og klimastrategier fra investorer, selskaper og byer.

Vi er medlem av Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer)

I Holberg skal vi skal søke informasjon, bidra til transparens og bygge oss erfaring og kunnskap. 

Dette tror vi vil gjøre vår analyse og seleksjon bedre, og at det vil bedre vår forståelse og håndtering av 

ulike typer risiko. Vi vil delta aktivt i diskusjoner, dele vår erfaring og bidra til å spre faktabasert kunnskap.
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Harald

Jeremiassen

Leif Anders 

Frønningen 
Jann 

Molnes

Robert 

Lie Olsen

Roar

Tveit

Tormod

Vågenes

Gunnar J. 

Torgersen

Holberg Norge

Holberg NordenHolberg Global

Holberg Rurik

Holberg OMF

Holberg Likviditet

Holberg Kreditt

Holberg Obligasjon Norden

Holberg Triton

Investeringsdirektør

Jørgen

Müller

Våre fond og porteføljeforvaltere
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Rentefølsomhet

Et mål for renterisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i pengemarkedsrentene. Rentefølsomheten, ofte betegnet

som modifisert durasjon, er et uttrykk for gjennomsnittlig tid til forfall eller renteregulering på alle fondets investeringer. Eksempelvis

vil en rentefølsomhet på 0,25 gi fondet en kursgevinst på 0,25% dersom pengemarkedsrenten faller 1%-poeng, og vice versa ved en

renteoppgang. Rentefølsomheten beregnes ved: Løpetid/(1+effektiv rente).

Vektet gjennomsnittlig løpetid

Et mål for kredittrisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i kredittrisikopremiene. Eksempelvis vil en gjennomsnittlig

løpetid på 1 år gi fondet en kursgevinst på ca. 0,1% dersom kredittrisikopremien på alle fondets investeringer faller ca. 0,1%-poeng,

og vice versa ved risikopremieøkning.

Effektiv rente (yield)

Et uttrykk for hvilken avkastning fondet vil gi de nærmeste månedene forutsatt en stabil utvikling i pengemarkedsrentene, stabile

kredittrisikopremiene og ingen mislighold i noen av obligasjonene som fondet eier. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og

er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning.

Historisk avkastning i Holberg er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge

av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og

innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket

forvaltningshonorar.

Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på www.holberg.no

Definisjoner og forbehold

http://www.holberg.no/
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Med BankID kan du raskt kjøpe fond 
eller opprette en spareavtale på våre nettsider:

Investere i Holberg Kreditt?

https://www.holberg.no/kjoep-fond/
https://www.holberg.no/kjoep-fond/



