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Et solid tredjekvartal
SKAGEN M2 fortsatte å levere solid absoluttavkastning i tredje kvartal.
Selv om fondet fortsatt er foran sin referanseindeks minsket forskjellen
noe i tredje kvartal grunnet god utvikling for eiendomsaksjer og valuta i
Kina og Hong Kong. Begge er markeder hvor fondet har mindre
eksponering enn referanseindeksen. Forventede initiativer fra
sentralbankene i USA og Euro-området, sammen med lav risikoappetitt
og etterspørselsdreven oppgang i inntjening, er fortsatt det som driver det
globale eiendomsmarkedet. 
Global Logistic Properties var beste bidragsyter i kvartalet, og så langt i
år. Selskapet mottok et bud fra en kinesisk gruppe investorer som ønsker
å ta selskapet av børs i andre kvartal. Global Logistic kom nylig inn på det
europeiske eiendomsmarkedet for første gang etter å ha kjøpt Gazley for
EUR 2.4 millioner. Dette er en start for ytterligere konsolidering i Europa,
noe som vil gi lavere leie sammenlignet med eiendomspriser (noe som er
kjent som yield compression i sektoren) for logistikkeiendommer. Dette
kan til syvende og sist være bra for Catena, som er en annen investering
i SKAGEN M2. Vi ser også at etterspørselen etter moderne logistikk fra
internetthandel vokser i styrke i alle markeder rundt om i verden. 
Den nest beste bidragsyteren i kvartalet var den spanske
kontoroperatøren Colonial. Selskapet har gjort det godt i løpet av året, og

da hovedsakelig på grunn av bra utvikling i Madrid og Barcelona, men
også i Paris hvor de har noen eiendommer. 
En annen sterk bidragsyter var det østeriske selskapet CA Immobilien.
Den gode utviklingen for dette selskapet var drevet av gode markeder for
kontorer i München og Berlin, samt en skjult reserve i landområder som
har blitt mer synlig og som vil bidra til vekst i årene som kommer.
Immofinanz, som også er en investering i fondet, har en 26 prosent
eierandel i selskapet. Planen er å slå sammen disse to selskapene neste
år, hvis en del krav blir oppfylt. I Europa er eiendom den beste sektoren
i år i land som Italia, Spania og Østerrike. Dette er alle land som fondet
har en god eksponering mot, gjennom selskaper som blant annet Beni
Stabili, som ble kjøpt i fjor på lave nivåer. 
Den svakeste bidragsyteren i fondet i perioden var japanske Mitsui
Fudosan, uten at det har kommet noen selskapsspesifikke nyheter som
kan gi en forklaring. Grunnen ligger dermed i et svakt eiendomsmarked i
Japan og en svekkelse av landets valuta. SL Green bidro også negativt
på grunn av frykt rundt utviklingen i eiendomsmarkedet på Manhattan.
Amerikanske REITs utviklet seg også langsomt på frykt for høyere, og
kanskje raskere enn forventede, renteøkninger i USA samt svakere
dollar. 

Østerrikske CA Immobilien var en sterk bidragsyter til fondets resultater i
kvartalet. Foto: Bloomberg

Hongkong baserte Sun Hung Kai egenskaper er en ny stilling i fondet.
Foto: Bloomberg

Porteføljeaktivitet
SKAGEN M2 kjøpte seg inn i to selskaper i tredje kvartal. En av disse er
Hong-Kong-baserte Sun Hung Kai Properties, som har en diversifisert
forretningsmodell, en stor landreserve og et sterkt balanseregnskap.
Selskapet handles til stor rabatt mot underliggende verdier, noe som kan
bli justert gjennom tilbakekjøpt av aksjer og utbytter. Selskapet har
virksomhet i Hong Kong og Kina. 
Den andre nykommeren er japanske Sekisui House, som fokuserer på
byggevirksomhet først og fremst i Japan, men også i blant annet USA,
Kina, Australia og Singapore. Selskapet er svært diversifisert og har en
sterk balanse. Sekisui er spesialisert og langt framme i bruk av stålrammer
i prefabrikkering. De er også kjent for sin utvikling av eco/passive hus. De
burde være i en god posisjon til å øke inntjeningen og markedsandel
ettersom de kan være svært konkurransedyktige mot vanlig husbygging
gitt sin prefabrikkering. 
Fondet solgte seg ut av finske Sponda på grunn av et oppkjøp fra
Blackstone. British Land, Ashford Hospitality Trust og Axiare ble alle solgt
på grunn av indeksbyttet i juli. 

Utsikter
Utsiktene for eiendomsmarkedet er fortsatt gode, og med god visibilitet.
Inntjening og kontantstrøm er unik på grunn av forutsigbarhet på lengden
av utleieperioder og låneforpliktelser. Balanseregnskapene er solide og
lån blir refinansiert på lave nivåer med lang løpetid. I mange tilfeller har
selskaper i sektoren også gode muligheter til å løfte utleieprisene, slik som
i det tyske boligmarkedet og det spanske kontormarkedet. I noen
markeder er eiendomspriser og aksjer skrudd opp på optimisme og
spekulasjon, men vi forsøker å unngå disse. Forskjellen mellom
børsnoterte og ulistede eiendommer er fortsatt stor, noe som gjør at vi ser
for oss fortsatt oppkjøpsvirksomhet på børsene. I det store og hele er ikke
verdsettelsene veldig høye for øyeblikket, og selskaper handles ofte med
en rabatt, selv med god etterspørsel og utleievekst. 
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Historisk avkastning

Periode SKAGEN m2 A Referanseindeks
Siste måned 1,7% 4,0%

Hittil i kvartal 0,8% 1,4%

Hittil i år 12,1% 8,0%

Siste år 16,5% 9,5%

Siste 3 år 14,9% 16,4%

Siste 5 år n/a n/a

Siste 10 år n/a n/a

Siden start 12,9% 15,7%

SKAGEN m2 investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert
portefølje av finansielle instrumenter utstedt av selskaper
eller utstedere som har sin virksomhet rettet mot fast eiendom
over hele verden. 

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning
over tid. 

Fondet passer for investorer som har minst fem års
investeringshorisont.

Fondsfakta

Type Aksjefond

Domisil Norge

Start dato 31.10.2012

Morningstarkategori Eiendom, Indirekte - Global

ISIN NO0010657356

NAV 181,51 NOK

Årlig forvaltningshonorar 1.50%

Totalkostnad (2016) 1.85%

Referanseindeks MSCI ACWI IMI/Real Estate NR

Forvaltningskapital (mill.) 1038,41 NOK

Antall poster 30

Hovedforvalter Michael Gobitschek

Avkastning siste 10 år
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Bidragsytere i kvartalet

Største positive bidragsytere

Navn Vekt (%) Bidrag (%)
Global Logistic Properties 4,60 0,53

Inmobiliaria Colonial 5,95 0,51

CA Immobilien Anlagen 3,65 0,38

Beni Stabili 3,12 0,37

Catena 6,64 0,35

Største negative bidragsytere

Navn Vekt (%) Bidrag (%)
Mitsui Fudosan 5,34 -0,67

SL Green Realty 3,97 -0,38

D Carnegie & Co 6,49 -0,25

Columbia Property Trust 2,87 -0,20

Ascendas India Trust 1,82 -0,17

I NOK for alle andelsklasser
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10 største investeringer

Navn Sektor Land %

Catena Real Estate Sweden 6,0

D Carnegie & Co Real Estate Sweden 6,0

Deutsche Wohnen Real Estate Germany 5,9

Mitsui Fudosan Co Real Estate Japan 5,2

Inmobiliaria Colonial Real Estate Spain 5,1

Olav Thon Eiendomsselskap Real Estate Norway 4,5

Global Logistic Properties Real Estate Singapore 4,0

CK Asset Holdings Real Estate Hong Kong 3,9

CA Immobilien Anlagen Real Estate Austria 3,5

IRSA Real Estate Argentina 3,5

Samlet vekting 47,6

Landeksponering (topp 10)
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Kontakt

+47 51 80 39 00 kundeservice@skagenfondene.no SKAGEN AS, Postboks 160, 4001
Stavanger

Viktig informasjon
Med mindre noe annet er opplyst, vil avkastningsdata være relatert til andelsklasse A og vises etter fradrag for honorarer. All informasjon er fremstilt
av SKAGEN AS (SKAGEN) med mindre noe annet er opplyst. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil
blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge
av kurstap. Du kan laste ned mer informasjon fra våre nettsider eller vår lokale representant, herunder tegnings- og innløsningsblanketter,
fondsprospekter, nøkkelinformasjon (KIID), forretningsvilkår, årsrapporter og månedlige rapporter. Vurderinger er basert på porteføljeforvalternes syn
på et gitt tidspunkt og kan bli endret på ethvert tidspunkt uten nærmere varsel. Rapporten må ikke oppfattes som en anbefaling om å kjøpe eller selge
finansielle instrumenter. SKAGEN fraskriver seg ethvert ansvar for direkte- og indirekte tap samt utgifter pådratt i forbindelse med bruk av eller
forståelsen av innholdet i rapporten. Ansatte i SKAGEN vil kunne eie finansielle instrumenter utstedt av selskaper som er omtalt i rapporten eller som
fondene har i sine porteføljer.

Kunsten å bruke sunn fornuft


