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September var en negativ månad för fonden som också var ned något mer än 

jämförelseindex. Det innebär att vi har sett sju negativa månader och bara två 

positiva hittills i år. Marknaden har varit mycket känslig för ränteutvecklingen och 

efter att Riksbanken höjde styrräntan med hela 1 procent i slutet av september 

reagerade sektorn väldigt negativt. Tidigare har vi sett marknaden handla ned hela 

sektorn med nyheter om räntehöjningar, och september var inget undantag.  

Spännande rapporter för 3:e kvartalet  

Oktober månad kommer att bli mycket spännande, då företagen börjar presentera 

sina resultat från tredje kvartalet. En stor fråga som marknaden väntar spänt på är 

om vi kommer att se höjda yielder (avkastningskrav) och eventuella nedskrivningar 

av fastigheterna under tredje kvartalet. Från samtal med bolagen kommer vi inte 

nödvändigtvis att se nedskrivningar redan under kommande kvartalet, då mycket 

få transaktioner genomförts och de transaktioner som genomförts fortfarande sker 

på låga yielder. Samtidigt släpar avkastningen och historiskt har det tagit många 

månader - nästan upp till ett år - innan högre räntor avspeglas i högre 

avkastningskrav och lägre fastighetsvärden. Å andra sidan innebär höjda räntor, 

allt annat lika, att vi även i framtiden bör se ökade avkastningskrav. Det gäller 

särskilt segment där direktavkastningen är mycket låg, såsom bostäder och kontor 

i centrala lägen i storstäderna. I ODIN Fastighet har vi föredragit fastighetsbolag 

med högavkastande fastigheter, då dessa torde vara mindre känsliga för både 

höjda räntor och avkastningskrav i framtiden. 

Försiktig öppning på kapitalmarknaden 

Trots tuffa marknadsförhållanden lyckades vissa företag att få in pengar på kapital-

marknaden. Både Emilshus och NP3 emitterade varsin grön obligation i september 

och fick betala 725 respektive 650 punkter över stibor för relativt små emissioner 

med kort löptid. Det är ett gott tecken att obligationer emitteras, men visar 

samtidigt att marknaden inte har så mycket djup och är skör.  

Corem hade för avsikt att emittera, men hade dålig tajming när Riksbankens ränte-

beslut spred oro på marknaden och Corem valde att dra sig ur. 

Större incidenter i företagen i september: 

• Balder köper tillbaka 10 procent av sina två utestående hybridobligationer till 

priser en bra bit under pari. 

• SBB tecknade en avsiktsförklaring om att sälja en fastighetsportfölj värd 9 

miljarder kronor med en internationell investerare. Värdena ska överens-

stämma med fastighetsbeståndets bokförda värden. SBB:s försäljning sker i en 

krävande ekonomisk situation där de måste skaffa likviditet för att refinansiera 

och uppfylla åtaganden. 

• Stendörren kom med i EPRA-index, som är ett ledande globalt index för 

börsnoterade fastighetsbolag och består av ca. 500 fastighetsbolag. Aktien gick 

upp hela 14 procent samma dag. 

• Castellum fick en grön märkning av Nasdaq och blir därmed det första stora 

fastighetsbolaget i Norden som får denna klassificering, och det 10:e bolaget 

totalt. För att få detta krävs att över 50 procent av intäkterna och 

investeringarna går till ändamål som anses vara gröna. 

• Self Storage Group köper mark i Hønefoss för 3,4 miljoner NOK med en 

bruttoarea på 4 670 m2. 
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Varför investera i fonden?  

Genom aktiefonden ODIN Fastighet 

kan du ta del av värdeskapningen på 

den nordiska fastighetsmarknaden. 

Målet är att uppnå en konkurrens-

kraftig avkastning i förhållande till 

risken i de bolag vi investerar. 

Generella svängningar på börsen 

påverkar prissättningen av portföljen. 

Som vi uppfattar det är dessa 

svängningar ofta betydligt större än 

svängningarna i fastighetsvärdena. I 

sådana lägen försöker vi dra nytta av 

svängningarna för att skapa balans i 

portföljen. 

Hur är fonden positionerad? 

Fonden investerar primärt i närings-

fastigheter på den nordiska marknad-

en. Alla investeringar görs i börsnoter-

ade bolag som äger olika typer av 

fastigheter såsom kontor, hotell, köp-

center och lager. Fonden har flest 

kvadratmeter inom kontor. Lager och 

logistik utgör en väsentlig del och 

tillsammans utgör dessa segment över 

hälften av portföljen. Handel, bostäder, 

hotell m.m. är också representerade i 

fonden. Geografiskt är runt 75 procent 

i Sverige och runt 20 procent i Norge 

och Finland. Vi letar efter bolag som 

över tid uppvisat god tillväxt och 

avkastning på kapital i kombination 

med låg finansiell risk, goda utsikter 

och också gärna ett lågt pris på aktien i 

förhållande till resultat och kassaflöde. 
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Sagax B 8,29 %

Balder B 7,47 %

Stendorren Fastigheter B 5,97 %

Castellum 5,88 %

Nyfosa 5,51 %

Wihlborgs 4,78 %

NP3 Fastigheter 4,53 %

Fabege 4,51 %

Self Storage Group 4,04 %

Platzer Fastigheter 3,84 %

10 största innehaven Geografisk fördelning

Sverige 92,17 % 77,25 %

Norge 5,97 % 7,66 %

Finland 0,68 % 8,50 %

30.09.2022 Sektorfördelning 30.09.2022

94,78 %Fastighet 92,16 %

4,04 %Industrivaror och tjänster 0,00 %
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Fakta om fonden

5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK) 5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)
Pandox -0,15 %

Eiendomsspar -0,15 %

Kojamo -0,19 %

Fastighetsbolaget Emilshus B -0,28 %

Swedish Logistic Property B -0,31 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Samhallsbyggnadsbolaget i -6,54 %

Balder B -4,54 %

Nyfosa -3,70 %

NP3 Fastigheter -3,07 %

Corem Property B -2,60 %

Eiendomsspar -0,06 %

Pandox -0,14 %

Kojamo -0,14 %

Entra -0,23 %

Swedish Logistic Property B -0,26 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Balder B -2,01 %

Sagax B -1,88 %

NP3 Fastigheter -1,79 %

Nyfosa -1,63 %

Samhallsbyggnadsbolaget i -1,20 %
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B-klassens startdatum

Förvaltningsavgift

Årlig avgift (Förra året)

Köp/säljavgift

Jämförelseindex

Fondtyp

Bloombergkod

Investeringsprofil

Minsta insättningsbelopp

Förvaltat kapital 3 027 mill SEK

SEK

Ja

NO0010923451

Valuta

Dagligt handlad

ISIN kod

Risktal (3 år) SEK

Aktiv andel

Sharpe Ratio

0,44

-0,18 -0,23

Standardavvikelse *) 40,05 34,53

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio

2,08

1,14

8,17

0,10

Risknivå 6 (av 7)

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)
20-100 36,78 %

<20 62,40 %

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under “odinfonder.se/våra fonder” eller skicka efter dem
kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.

Historisk avkastning % (SEK)*

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för
perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass,
med hänsyn till andelsklasses förvaltningsavgift.
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