
Norne Kombinasjon 20/50/80 Mai     Kombi 20: -0.6%   Kombi 50: -0.3%   Kombi 80: +0.2%

Fondets utvikling

Norne Kombinasjon 20/50/80 – Månedskommentar

Strategiske fondsvekter - andeler av aksje og rente-eksponering

Aksjer

KLP Aksjeglobal mer samfunnsansvar I

Holberg Norden

Alfred Berg Nordic Small Cap

KLP Fremvoksende Markeder Indeks I

Skagen Global

Norne Aksje Norge

Renter

DNB Nordic IG

Alfred Berg Nordic IG

Alfred Berg Income

KLP Kredittobligasjon

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital

Holberg Obligasjon Norden

Norne Kombi 20 falt med 0,6% i mai, og er ned 4,3% hittil i år. Norne Kombi 20, som har 20% aksjeandel, har en avkastning hittil i år som reflekterer svak 

avkastning i aksjemarkedet, men også svak avkastning i rentemarkedet, der spesielt påslagene på nordiske sikrere obligasjoner har kommet en del ut. I 

high yield segmentet ser vi faktisk mer moderat utgang av kredittspreadene.

Men dette betyr at 80% av Norne Kombi 20 nå har betydelig høyere løpende rente, og vi tror på en bedre utvikling for fondet fremover.

Norne Kombi 50 falt med 0,3% i mai, og er ned 6,2% hittil i år. Som Norne Kombi 20 er Kombi 50 preget av at både aksjer og nordiske obligasjoner med 

lav rentedurasjon har hatt en svak utvikling. Lengre rentedurasjon har gjort det enda svakere, men kom faktisk litt tilbake i mai. Markedene sliter med å 

sende de lange rentene både her hjemme og ute over 2,5-3%, og dette kan være et tegn på at  finansmarkedene tror dette er „rentetoppen“ denne 

gangen. Da framstår lengre rentedurasjon som attraktivt, men også den løpende avkastningen i Norne Rente og rentedelen av kombinasjonsfondene på 

4%+

Norne Kombi 80 steg faktisk med 0,2% i mai, men er ned 10,9% hittil i år. Fondet var med det, det eneste som steg i mai. Hovedgrunnen til at dette 

fondet steg er at kombinasjonsfondene har litt mer eksponering mot Norge gjennom fondet Norne Aksje Norge i sin aksjeportefølje – dette fondet var 

opp 1,5% i mai. 

Fremover er vi avventende, men ikke nødvendigvis svært negativ til aksjemarkedet. Vi mener at man må forvente volatilitet, men foreløpig er det uklart 

når og hvor hurtig den ekstremt høye prisveksten kommer ned, og hvor mye sentralbankene må heve rentene for å få bukt med både et veldig stramt 

arbeidsmarked og høy prisvekst. Men investorene og finansmarkedene synes å ha priset inn disse bekymringene, og da kan også hyggelige overraskelser 

gi lettelsesrally i aksjemarkedet. 
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