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Etter en liten korreksjon i midten av
måneden endte markedene relativt
flatt i August. Oslo Børs (OSEFX) var
opp 0,33%, Norden (VINX) var ned
0,35%, mens verdensindeksen
(MSCI) endte opp 1,00%. Kronen
styrket seg mot både dollar og
euro. Den norske kronen ble
handlet til 8,69 mot USD og 10,27
mot EUR ved utgangen av
måneden. Oljeprisen endte ned
4,38% for måneden. Prisen på et fat
olje ble i slutten av August handlet
til USD 72,99 etter å ha testet USD
76 i Juli måned.

RESULTATER
Eika Balansert var opp 0,06 prosent i
august, som var 0,21 % bedre enn
referanseindeksen. Hitill i år er fondet
opp 5,97 prosent, som er 5,32 % bak
referanseindeksen.

OM FONDET
Eika Balansert er et kombinasjonsfond
med fokus på nordiske verdipapir i
både egenkapital- og
fremmedkapitalmarkedet. Porteføljen
består av aksjer (nordiske),
egenkapitalbevis og obligasjoner med
både fast og flytende rente og med ulik
varighet og kredittrisiko. På grunn av en
allokering til mindre risikable
aktivaklasser enn aksjer vil et
tradisjonelt kombinasjonsfond stige
mindre og falle mindre enn et
tradisjonelt aksjefond.

Pandemien lurer i bakhånd, men så
langt tror markedene at vi vil få
kontroll, og at de realøkonomiske
konsekvensene uansett vil bli små. Vi
tror at det må en større hendelse til for
at vi skal få det fallet som en del venter
på. Gitt at pandemirelaterte nyheter
ikke ser ut til å bite noe særlig i
markedet, er det imidlertid vanskelig å
se hva dette skal være.
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UTSIKTER
De lange rentene har falt en del den
siste tiden, til tross for sterk økonomisk
vekst. Dette gjør at aksjemarkedet
holder seg i positivt territorium pga
manglende investeringsalternativer.
Normalt ville den sterke økonomiske
veksten vi har sett gjort at
inflasjonsforventningene øker, men der
synes det som om aksjemarkedet tolker
inflasjonsøkningen som midlertidig og
drevet av et negativt tilbudssjokk.
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Novo Nordisk (+6.78%) fortsetter å
levere sterke tall for deres nye medisin
mot fedme
Equinor var opp hele 7,91% i August
måned grunnet høyere gasspriser enn
det analytikerne forventet.
Investor (-5.00%) falt noe tilbake etter at
analytikere satte fokus på den høye
verdsettelsen av Investors
investeringer.
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RESULTATBIDRAG

Yara International er ned 6,17% i August
måned, delvis drevet av høyere
fremtidige kostnader knyttet til
avkarbonisering av driften. Dette er et
resultat av den oppdaterte
klimarapporten som kom i sommer.
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Fondets referanseindeks
Eika Balansert Referanseindeks 50 % ST1X og 50 %
VINXBCAPNOKNI
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Benyttet i hele rapporten
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Novo Nordisk B-aksjer

1,38

Telenor

1,37

Equinor ASA

1,23

Schibsted ASA - B

1,14

DnB Bank ASA

1,07
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Lillestrøm kommune

0,98

9,79

-4,93

10,22

7,04

5,97

Kristiansund kommune

0,98

0,21

-2,40

-1,69

-5,92

-5,32

Olav Thon Eiendomsselskap...

0,92

0,35

-0,37
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Kragerø Kommune

0,85

Alle tall i %

Tønsberg kommune

0,84
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Materialer
Konsumentvarer
Finans
Eiendom
Forbruksvarer
Helsevern
Forsyning
Kommunikasjon
Olje & Gass
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Norge
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannia
Sveits
Island
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