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SKAGEN Credit NOK – Nøkkeltall

Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK
Referense-

indeks (ST3X)

Avkastning siste måned 0,4% 0,1 %

Avkastning hittil i år 0,4 % 0,1 %

Avkastning siden oppstart (annualisert) 1,6 % 1,1 %

Effektiv rente* 2,0 % 0,4 %

Rentefølsomhet (durasjon) 1,0 0,25

Gjennomsnittlig tid til forfall 2,5 N/A

Spread (OAS) - kreditrisikopåslag** 256 bps N/A

* Effektiv rente vil endre seg fra dag til dag og er ingen garanti for fremtidig avkastning. For obligasjoner som handles på betydelig underkurs og hvor det er lav 
sannsynlighet for å få hele hovedstolen tilbake kan effektiv rente være misvisende fordi den tar utgangspunkt i full tilbakebetaling.

** OAS gjennomsnittlig opsjonsjustert spread på porteføljen utenom kontanter. 
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• Det var en ytterligere reduksjon i kredittspreader i januar, og størst var den i high yield-segmentet, altså obligasjoner 

med lavere rating enn investment grade. I investment-grade-segmentet var endringen i spreadene mye mindre. 

• Det var også en fortsatt økning i de lange rentene. Det er ikke bare de amerikanske rentene som øker. I januar økte 

tysk 10-årig swap fra 0,66 til 0,82 prosent. Selv om økte renter vanligvis er positivt, vil slike endringer føre til at 

obligasjoner med lik løpetid faller i verdi. Med så lavt rentenivå som i dette eksempelet er endringer ganske betydelige. 

• I løpet av måneden ble det utstedt et stort antall nye obligasjoner i det globale obligasjonsmarkedet. En rekke 

selskaper finner åpenbart dagens lave nivåer attraktive og ønsker å låse inn nåværende lave finansieringskostnader 

ved å utstede nye obligasjoner. Kredittspreadene kunne muligens falt mye mer om ikke store pengestrømmer hadde 

holdt igjen utviklingen. På den andre side ønsker en rekke obligasjonsinvestorer avkastning og er villig til å investere i 

obligasjoner med positiv yield uavhengig av risk/reward. 

• SKAGEN Credit gjorde det bra i januar på grunn av lavere spreader og lav renterisiko. Fondet har redusert risikoen de 

siste månedene fordi det nåværende markedet gjør det vanskeligere å finne gode muligheter.  

Porteføljekommentar
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Investeringsuniverset til SKAGEN Credit

SKAGEN Credit plukker obligasjoner globalt både fra investment grade og high yield sektoren, med potensiale 

for solid risikojustert avkastning. Minimum 50 prosent investment grade.
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Geografisk fordeling av porteføljen

Developed markets:    67 %

Emerging Markets:      21 %

Cash: 14 %

Cash 14%

UK 9%

Norway 20%

Switzerland 6%
USA 6%

Sweden 4%

Denmark 6%

Netherlands 3%

Portugal 5%

Germany 3%

Italy 3%

Canada 2%

Brazil 8%

Turkey 2%

Russia 4%

India 5%
Estonia 2%

Data for the Credit Master fund
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Fordeling av porteføljen på kredittkvalitet og sektor 

Investment grade:  66 %

High Yield:              34 %

Average rating:       BBB

AA (cash)
14%

A 10%

BBB 42%

BB 28%

B 7% CCC 0%
Cash 14%

Financials 18%

Consumer 
Staples 7%

Energy 5%
Consumer 

Discretionary
11%

Industrials 16%

Utilities 13%

Materials 6%

Telecom 6%
Real estate 4%

Data for the Credit Master fund
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Rentedurasjon og tid til forfall

Renteeksponering og valuta for obligasjoner 

(før valutasikring)

Currency
Bond 

denominated
Interest rate 

duration

USD 47% 1,1 year

EUR 7% 0,6 year

GBP 19% 1,4 year

NOK 21% 0,1 year

SEK 3 % 0,1 year

DEK 3 % 0,1 year

Sum Fund 100% 1,0 year

Kreditteksponering - tid til forfall for obligasjonene

Average time to maturity: 2,5 years

14%

34%

27%

20%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Cash 1-3 years 3-5 years 5-7 years 7+ years

Data for the Credit Master fund
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De 10 største investeringene

Company Country of risk Credit rating* Percent of fund 

Glencore** Switzerland BBB- 5,7 %

BKK Norway BBB 5,0 %

Energias de Portugal Portugal BBB- 5,0 %

Sparebanken Telemark Norway A 4,7 %

Heathrow United Kingdom BBB 3,7 %

Agder Energi Norway BBB 3,1 %

Bharti India BBB- 3,1 %

Entra Norway A- 3,1 %

Cosan Brazil BB 3,1 %

DSV Denmark BBB+ 3,1 %

Sum top 10 39,6 %

Gjennomsnittlig kredittvurdering av obligasjonene.

** Represent selskapsobligasjoner fra flere juridiske enheter i Glencore gruppen

Data for the Credit Master fund
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Global Credit spreads (OAS), last five years

• The graph shows global corporate credit spreads, meaning average global corporate 

funding cost in basis points above risk free interest rate

• The lines shows the average credit spread and +/- one standard deviation

• As of now credit spread are close to the lower standard deviation  

Source: Barcap global corporate index



For mer informasjon, kontakt oss eller ler mer i siste Markedsrapport

og om SKAGEN Credit på våre nettsider

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, 

fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i 

rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en 

anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller 

forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i 

fondets portefølje.

https://www.skagenfondene.no/rapporter
https://www.skagenfondene.no/fond/skagen-credit-nok/

