
Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse 
ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i 

utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This 
material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Swedbank AB (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of 

such information.

Øivind Thorstensen, 
porteføljeforvalter 

Thorstensen har forvaltet 
fondet siden 13.08.2019.

Forvalter har andeler i 
fondet.

Forvalterkommentar

Kraft Høyrente månedsrapport september 2020

Forvalter

September ble noe så uvanlig som en normal måned, noe vi på grunn av coronakrisen har opplevd 
lite av i 2020. Coronasmitten økte i både Norge og resten av Europa, og samtidig opplevde vi en 
økende volatilitet i aksjemarkedet. 

Aktiviteten innenfor kredittmarkedet har vært god – spesielt innenfor emisjonsmarkedet. I Europa 
ble det hentet 175 milliarder euro i kredittmarkedet, mens det i Norge alene ble hentet 15 
milliarder kroner. Dette er rekord for september og en økning på hele 14 prosent sammenlignet 
med i fjor. Dette har påvirket annenhåndsmarkedet, og på et punkt vil nok emisjonsaktiviteten 
komme ned igjen, slik at fokuset igjen vil bli rettet mot annenhåndsmarkedet. 

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,3 prosent i september, noe som er relativt bra. Fondet 
deltok i emisjoner i Digiplex og Intrum, men brukte mest tid på porteføljetilpasninger via 
annenhåndsmarkedet, siden det var der vi fant de beste risk/reward-mulighetene for fondet. 
Fondet har en solid effektiv rente på 6,5 prosent, med en vektet gjennomsnittspris på cirka 97,5 
prosent og 3,3 år til forfall. Fondet har lav, til tilnærmet null i renterisiko, og ingen valutarisiko. 

Framover vil hovedfokuset fortsatt være å bygge en portefølje som vil levere solid avkastning i 
årene som kommer. Vi skal gjøre dette gjennom å fokusere på kvalitetsselskaper med visibilitet på 
kontantstrøm, en solid balanse og en velprøvd forretningsmodell.
Forvaltningskapitalen var 826 millioner kroner ved utgang av september. 

NØKKELTALL

Startdato: 13.08.2019

Størrelse: 
825 967 587,-

Risikoklasse: 2

Rentedurasjon: 0,290

Kredittdurasjon: 
3,29 

Effektiv årlig 

rente* 6,45 

* Fratrukket årlig forvaltningshonorar

AVKASTNING

Siden start: * 7,87 %

Hittil i år: 4,67 %

Siste måned: 0,30 %

* Oppstart 13. august 2019

10 største investeringer

GASLOG LTD 8,24 %

Kistefos AS 5,84 %

Digiplex 5,64 %

TKLNG 5,10 %

SFL Corporation LTD 4,73 %

Navigator Holding 4,72 %

Ekornes Holding 4,58 %

Ocean Yield 4,45 %

MIME AS 4,32 %

Ellos Nordic 4,28 %
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(august 2019)


