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Verdens børser hadde en bra
avslutning på året i desember. Oslo
Børs (OSEFX) endte opp 1,53%,
Norden (VINX) var opp 2,5%, mens
verdensindeksen (MSCI) endte opp
0,9%. Kronen styrket seg mot både
Dollar og Euro. Den norske kronen
ble handlet til 8,8 mot USD og 9,98
mot EUR ved utgangen av
måneden. Oljeprisen styrket seg
igjen etter fallet i november. Prisen
på et fat olje ble i slutten av
desember handlet til USD 79.

* Årlig avkastning

RESULTATER
Eika Norge var opp 1,81% i desember,
som var 0,28% foran
referanseindeksen. Hittil i år er fondet
opp 20,23%, som er 0,91% bak
referanseindeksen.

UTSIKTER
Det er fremdeles rentenivå,
inflasjonsforventninger,
leverandørkjedeproblematikk, globale
makroutsikter og til en viss grad
pandemiutvikling som preger
aksjemarkedet. Av disse temaene er det
rentenivået som har den største
effekten på markedet. Når vi nå er litt
ute i januar og vi har fått en oppgang i
forventede lange renter, så øker
volatiliteten i aksjemarkedet. Vi ser at
de såkalte vekstaksjene har falt, mens
verdiaksjene har stått imot og til dels
steget.

Her er det viktig å huske at det har vært
en ekstrem trend i favør vekstaksjer i
flere år, så hvis dette skal reverseres er
det mye igjen. Samtidig er det absolutte
rentenivået fremdeles lavt, så det er for
tidlig å si om dette er en kortvarig
bevegelse eller en lenger trend. Vår
antagelse er at dette blir et
tilbakevendende tema gjennom hele
året. Risk/reward for verdiaksjer
fremfor vekstaksjer synes god for
øyeblikket, og aksjeporteføljene totalt
sett er godt posisjonert i så måte.
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RESULTATBIDRAG
Høye aluminiumspriser og økt
klimafokus sender Norsk Hydro opp
17,02% i desember. En solid
markedsposisjon og en sterk
prisingsmakt sørget for at Orkla steg
6,41% i desember. Til tross for frykt for
sene leveranser mot jul og problemer
med verdikjeden klarte Europris å
motbevise markedet og leverte godt.
De endte opp 12,44%.Schibsted er ned
15% i desember og til tross for høy
oljepris falt Aker BP 5,17% i desember.
Nordic Semiconductor er et av
selskapene på Oslo Børs der mye av
inntjeningen ligger langt frem i tid. Med
økte renter blir verdien av denne
kontantstrømmen mindre verdt og
selskapet endte ned 2,68% for
desember.
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