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SKAGEN Credit NOK – Nøkkeltall

Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK
Referense-

indeks (ST3X)

Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 %

Avkastning hittil i år 1,1 % 0,2 %

Avkastning siden oppstart (annualisert) 1,7 % 1,1 %

Effektiv rente* 3,1 % x %

Rentefølsomhet (durasjon) 0,8 1,0

Gjennomsnittlig tid til forfall 2,4 N/A

Spread (OAS) - kreditrisikopåslag** 297 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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Porteføljekommentar

Spreader på globale selskapsobligasjoner i segmentet Investment Grade var mer eller mindre uforandret i mars. For 

selskaper i High Yield-segmentet var de globale spreadene litt høyere. I det store og hele har selskapsspreadene økt 

svært moderat så langt i 2017. 

Nyhetsstrømmen den siste måneden har vært dominert av amerikansk politikk og det store spørsmålet er om den nye 

presidenten i landet kan levere på alle sine lovnader. En ny helselovgivning ble ikke godkjent av kongressen, og nye 

skatter og importavgifter ser det også mørkt ut for. I Europa er det store spørsmålet hva utfallet blir i det franske valget,

etter at populistene gikk på et valgnederlag i Nederland. Frykten er at valgene vil påvirke retningen på EU eller være 

med på å splitte unionen. Dette er muligens ikke det den gjennomsnittlige investoren ønsker å lese om i en 

porteføljekommentar, men faktum er at disse punktene er med å påvirke prisen på selskapsobligasjoner. Selvfølgelig vil 

selskapsspesifikke nyheter påvirke mer, men faktum er at også Trump kan ha påvirkning på utviklingen i SKAGEN 

Credit om det ikke er annet som styrer markedet eller utviklingen for spesifikke selskapsobligasjoner. 

Hva gjelder selskapsnyheter, så er den viktigste den brasilianske etterforskningen rundt korrupsjon i landets 

kjøttindustri. Obligasjoner i JBS falt som et resultat av denne etterforskningen. Risikoen er ikke spesifikt om JBS har 

vært involvert, men om skandalen får permanent påvirkning på landets kjøttindustri gjennom importforbud etc. Slike 

restriksjoner vil selvsagt påvirke JBS, men siden selskapet bare har en liten del av sin virksomhet i Brasil vil 

påvirkningen ikke nødvendigvis bli så stor. Selskapets obligasjon i USD, med forfall i 2020 og som utgjør 2,4 prosent av 

SKAGEN Credit, falt med 0,9 prosent i løpet av måneden. 
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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:    64 %

Emerging Markets:      21 %

Cash: 15 %

Data for the Credit Master fund

Cash 15%

Norway 18%

UK 8%

Denmark 7%USA 6%
Switzerland

6%

Portugal 5%

Sweden 5%

Italy 3%

Germany 3%

Canada 2%

Brazil 8%

India 5%

Russia 4%

Turkey 2% Estonia 2%
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Fordeling av porteføljen på kredittkvalitet og sektor 

Investment grade:  65 %

High Yield:              35 %

Average rating:       BBB

Data for the Credit Master fund

Cash 15%

Financials
18%

Consumer 
Staples 7%

Energy 5%Consumer 
Discretionary

13%

Industrials
14%

Utilities 12%

Materials 6%

Telecom 6%

Real estate 5% AA(cash) 
15%

A 9%

BBB 40%

BB 29%

B 6%
CCC 0,5 %
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Rentedurasjon og tid til forfall

Renteeksponering og valuta for obligasjoner 

(før valutasikring)

Currency
Bond 

denominated
Interest rate 

duration

USD 47% 1,4 year

EUR 10% 0,5 year

GBP 19% 1,7 year

NOK 21% 0,1 year

SEK 4% 0,2 year

DEK 3% 0,2 year

Sum Fund 100% 1,0 year

Kreditteksponering - tid til forfall for obligasjonene

Average time to maturity: 2,4 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- 5,5 %

Energias de Portugal Portugal BBB- 4,8 %

BKK Norway BBB 4,7 %

Sparebanken Telemark Norway A 4,4 %

Heathrow United Kingdom BBB 3,5 %

Bharti India BBB- 3,1 %

Cosan Brazil BB 3,0 %

DSV Denmark BBB+ 3,0 %

Agder Energi Norway BBB 2,9 %

Entra Norway A- 2,9 %

Sum top 10 37,8 %

Gjennomsnittlig kredittvurdering av obligasjonene.

** Represent selskapsobligasjoner fra flere juridiske enheter i Glencore gruppen

Data for the Credit Master fund



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/

