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Til: Styret i Stiftelsen Scheibler 

Fra: Investeringsutvalget 
Dato: Juni 2021 
 
 
Årsrapport forvaltning 2020 

A. Strukturelle forhold 
Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig realavkastning uten å ta for stor risiko. 
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen, men har delegert forvaltningen til Stiftelsens 
Investeringsutvalg (som består av to styremedlemmer og et eksternt medlem). Utvalget arbeider med mandat fra 
styret og beslutter konkrete investeringer innen rammen av den allokeringsstrategi og den særskilte 
investeringsinstruks styret har fastsatt. Investeringsutvalget benytter Industrifinans Kapitalforvaltning AS som 
rådgiver/aktiv forvalter i forvaltningen av den likvide porteføljen, mens Investeringsutvalget forvalter de ikke-
likvide plasseringene selv.  

Høsten 2020 endret Stiftelsen den langsiktige forvaltningsstrategien ved at aktivaklassen norske aksjer ble byttet 
ut med nordiske aksjer. Dette ble gjort for å få en bedre diversifisert aksjeportefølje. 

Porteføljen forvaltes iht. følgende strategisk allokering:  

30 % renter (pengemarked 10 %, obligasjoner 20 %), 45 % egenkapitalinstrumenter (nordiske aksjer 10 %, 
Internasjonale aksjer 30 %, Private Equity 5 %) og 25 % eiendom. Porteføljen forvaltes i samsvar med Stiftelsens 
regelverk for etiske og bærekraftige investeringer som har blitt revidert i 2020.  

Det er Investeringsutvalgets oppfatning at god langsiktig risikojustert avkastning oppnås best ved å etablere en 
fornuftig forvaltningsstrategi, rebalansere porteføljen ved behov og velge forvaltere som ikke bare har levert bra 
historisk avkastning, men som også har de rette forutsetningene for å fortsette å levere god avkastning.  

Investeringsutvalget legger også stor vekt på god risikokontroll og tilstrekkelig likviditet i porteføljen sett i forhold 
til utdelinger og driftskostnader. Det ble derfor i første kvartal 2020 frigjort MNOK 20. Midlene ble plassert på 
bankkonto for å ha likvide midler til drift, utdelinger og eventuelle investeringsmuligheter, uavhengig av kortsiktig 
uro i finansmarkedene. Pr 31.12.2020 var i underkant av MNOK 20 plassert på bankkonto. 

B. Porteføljens allokering og avkastning i 2020 
2020 var på tross av usikkerheten knyttet til covid-19 ett godt år for risikoaktiva. Det internasjonale aksjemarkedet 
målt ved MSCI All Countries (AC) World steg med 13,6 % (Målt i NOK), mens Oslo Børs målt ved OSEFX steg med 
7,3 %. De børsnoterte selskapene hadde samlet en svak inntjeningsvekst gjennom 2020, blant annet som følge av 
konsekvenser av tiltakene mot spredning av covid-19.   

Det var store svingninger i valuta og rentemarkedet gjennom 2020. Under den første nedstengningen i forbindelse 
med covid-19 i mars/april, falt norske kroner dramatisk og kredittpåslaget på obligasjoner gikk kraftig ut. Gjennom 
2. halvår, parallelt med høy likviditetstilførsel fra sentralbankene og positiv vaksineutvikling, normaliserte 
markedene seg gradvis frem til årsskifte. Samlet for 2020 styrket norske kroner seg med 2,3 % mot amerikanske 
dollar og svekket seg med henholdsvis 6,5 % og 0,7 % mot euro og britiske pund. Kredittpåslagene falt også tilbake 
mot nivåene ved inngangen til året.  

Porteføljen til Stiftelsen klarte seg meget godt i 2020. Den samlede avkastningen endte på 21,2 %, mens 
referanseporteføljen endte på 7,9 %. 
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Den internasjonale aksjefondsporteføljen til Stiftelsen steg med 14,7 %, mens den norske/nordiske aksjeporteføljen 
steg med 7,7 %.  

Obligasjonsporteføljen til Stiftelsen hadde en samlet avkastning på 3,5 %. Det oppleves at det er god sikkerhet for 
lånene.     

Den gode utviklingen i prosjektene i eiendomsporteføljen fortsatte i 2020. Dette skyldes flere positive endringer i 
eiendomsprosjektene og ett fallende rentenivå. Den samlede avkastningen for aktivaklassen eiendom endte på 
42,4 %. Det er eiendomsinvesteringen Solheimveien 3 som var den største bidragsyteren. Verdistigningen på dette 
prosjektet alene var på ca. MNOK 60,6.  

Den gode utviklingen i eiendomsplasseringene har ført til at eiendomsporteføljen er over sin maksimale 
investeringsramme. Stiftelsen har realisert halvparten av sin eierposisjon i Solheimveien 3 i første kvartal 2021.  
Investeringsutvalget har informert styret om avviket og det oppleves som uproblematisk.  

Avkastningen i Private Equity endte på 13,6 %.  

Den samlede avkastningen på porteføljen og aktivaklasser for 2020 og markedsverdien ved utgangen av året følger 
av tabellen under.  

 

  Avkastning (%) 2020 Markedsverdi 
Investeringsportefølje 21,7% 658 442 842 
Referanseportefølje 7,9%   
Pengemarked 0,0% 25 857 752 
NOGOVD3M 0,6%   
Obligasjoner 3,6% 108 157 869 
NORM123D3 5,0%   
Internasjonale aksjer 14,7% 164 506 784 
MSCI AC World NR 13,6%   
Nordiske aksjer 7,2% 37 003 094 
VINX Benchmark Cap 5,0%   
Eiendom 43,6% 289 885 079 
NORM123D3 3,5%   
Private Equity 6,9% 33 032 264 
MSCI AC World NR 13,6%   
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Figuren nedenfor viser hvordan allokeringen er i forhold til definert strategi. 
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C. Porteføljens historiske utvikling 
Figuren nedenfor illustrerer porteføljens markedsverdi per 31.12 for hvert angitte år, avkastning, utdelinger og 
driftskostnader i perioden 2002-2016, samt 2017, 2018, 2019 og 2020. Noen mindre regnskapsposter kan utgjøre 
differanser. Justert for inflasjon, endring i KPI, har Stiftelsen til sammen delt ut over NOK 272 siden 2002.  

 

 
 
* Stiftelsen fikk i 2013 tilført ca. 25 millioner kroner i form av arv.  
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D. Kommentar til markedsutviklingen i 2020 
Markedskommentarene og makrobetraktningene i dette avsnittet bygger på Industrifinans Kapitalforvaltnings 
markedsvurderinger.  
Selv om 2020 har vært et år med mye menneskelig lidelse som en konsekvens av pandemien, sosial nedstengning 
og tilhørende problemer, har det amerikanske aksjemarkedet gitt en god absoluttavkastning. FIGUR 1 viser at kun 
tre av årene i forrige tiår gav bedre avkastning. Når finanspolitiske virkemidler støttet opp om allerede sterke 
pengepolitiske virkemidler, ristet markedene fort av seg pessimismen og neddiskonterte en løsning med 
vaksinasjon og gjenåpning av økonomiene. 

Vi vurderer at følgende utviklingstrekk vil ha størst innflytelse på markedsutviklingen for inneværende år. 

 Ved inngangen til 2021 er konsensus at det brede aksjemarkedet får en inntjeningsvekst basert på en 
innhenting i realøkonomisk vekst etter fallet i 2020. Det vil fortsatt være usikkerhet og uro i økonomien, men 
det forventes ny styrking av økonomisk vekst over de kommende årene. 

 Dagens verdsettelse reflekterer lave renter, god likviditet og makroøkonomisk innhenting. Dette gjør 
avkastning fremover følsom for feilsteg i finans- og pengepolitikk eller skuffelser i inntjeningsutviklingen. Vi vil 
derfor følge disse momentene nøye. 

 Geopolitisk risiko har fått lite fokus i 2020 på grunn av pandemien. Når markedet ser lys i enden av tunnelen 
for viruset, åpnes det også for at markedet får fornyet fokus på andre faktorer, som den strategiske 
rivaliseringen mellom USA og Kina. 

 Lave renter forventes å vedvare gjennom 2021. Myndighetenes og sentralbankenes beslutninger rundt finans- 
og pengepolitikk har vært avgjørende lenge, og det er nå viktig at disse tiltakene ikke svekkes for tidlig. Med 

FIGUR 1 
Årlig aksjeavkastning i USA 

 

 
Kilde: Nordea Investment Management, 31.12.2020 
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lave renter og god tilgang på likviditet har investorers søk etter høyere løpende avkastning ført til høy 
etterspørsel etter risikoaktiva. 

FIGUR 1 viser med tydelighet hvordan inntjeningen kommer 
tilbake i aksjemarkedet. Etter to svake kvartaler i første 
halvår 2020, har inntjeningen styrket seg. 
Konsensusforventningene er likevel at det skal bli enda 
høyere vekst. Det gjør at markedsverdier kan svinge ved 
skuffelser for videre vekst. 
I høst, som også ved forrige resesjon, fikk aksjemarkedet 
medvind da forventningene snudde. Det tok likevel tid før 
realisering av forventet inntjening førte den brede globale 
aksjeindeksen tilbake til gamle høyder. Denne gangen kom 
medvinden på samme måte ved endringer i forventningene 
til underliggende inntjening, men aksjemarkedets medvind 
har vært betydelig sterkere. MSCI All Countries World har 
allerede nådd nye toppnoteringer. I høst har den sterke 
oppgangen i tillegg vært drevet av ytterligere finanspolitiske 
og pengepolitiske tiltak. Det gjør også avkastningen i 2021 
avhengig av at disse tiltakene opprettholdes. Det vil bli langt 
fra en normalisering av politikken i 2021, men selv en reduksjon av kraften i de gjeldende tiltakene vil kunne skape 
ny markedsuro. Skuffelser i inntjeningsforventningene vil kunne skape uro i seg selv, men vi forventer at eventuelle 
nye nedstengninger vil følges av ytterligere ekspansiv politikk. 
Markit publiserer de velkjente PMI-indeksene for ulike land og regioner. PMI er resultatet av en månedlig 
spørreundersøkelse blant bedriftsledere om utviklingen i deres virksomhet i forhold til forrige måned. I tillegg er 
det ett forventningsspørsmål. Verdier over 50 angir vekst. FIGUR 2 viser de samlede PMI-indeksene for både vare- 
og tjenesteproduksjon for tre sentrale økonomier. 
For Kina er innhentingen i gang. Den startet tidligere, da pandemien nådde dem på et tidligere stadium og kinesiske 
myndigheter relativt hurtig gjenåpnet samfunnet. Samtidig gikk nedstengning av samfunnene i andre deler av 
verden mest ut over tjenesteproduksjon, mens produktimport fra blant annet Kina tok seg opp igjen. Innfor 2021 
er aktiviteten økende.  
Det tok lengre tid før pandemien nådde USA og perioden 
med svekkelse varte lengre. I august rapporterte bedriftene 
fornyet vekst, men da fra et lavere nivå. Denne 
vekstperioden har vedvart helt fram til årsskiftet og USA går 
inn i 2021 med innhenting. 
Eurosonen har vært hardest rammet av disse tre 
økonomiene. Svekkelsen var dypere og fornyet vekst svakere 
i etterkant. Ved inngangen til 2021 er eurosonen fremdeles 
preget av svekkelsen og har ikke startet innhentingen ifølge 
PMI-indeksene. 
Det er naturligvis viktig å følge med på utviklingen i finans- og 
pengepolitikken. Med høyere gjeldsnivåer i selskapene, og 
høyere verdsettelse av verdipapirene, er markedene utsatte 
om disse tiltakene blir mindre ekspansive. 
En oppsidemulighet for det internasjonale aksje-markedet er 
at proteksjonismen også blir avdempet med den nye 
amerikanske administrasjonen. Gillian Tett skriver i sin 
artikkel i Financial Times den 03.12.2020 at globaliseringens 
død kan være overdrevet. Selv om president Trump har 
jobbet for at amerikanske selskaper skal ta produksjonen 
hjem igjen, er det ikke det som har vært hovedtrenden. Selv 

FIGUR 2 
PMI, samlet for tjeneste og produksjon 

 
Kilde: Markit, Bloomberg, 31.12.2020 
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Inntjeningen kommer tilbake 
i MSCI All Countries World 

 
Kilde: Bloomberg, per februar 2021 
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om en stor del av selskapene med internasjonale 
leverandørkjeder har sett den geopolitiske risikoen, har 
løsningen ofte vært en diversifisering med flere mulige 
leverandørkjeder for å sikre seg mot proteksjonistiske 
tiltak og geopolitisk usikkerhet. På denne måten legger 
selskapene grunnen for en mer hardfør internasjonal 
handel. Det finnes da muligheter for en fornyelse av 
globalisering i 2021. 
De store sentralbankene har fremdeles ultraekspansiv 
pengepolitikk, og ved inngangen til 2021 er likviditeten 
fra sentralbankene en viktig og positiv faktor for 
markedsutviklingen. 
FIGUR 3 viser utviklingen i et knippe sentralbankrenter og 
markedets forventninger til framtidig utvikling i disse. 
Det ekstremt lave rentenivået er priset inn i markedet til 
å vare i flere år framover. 
Dette rentenivået støtter aksjeutviklingen på minst to 
måter: 
1) Det gir bedriftene lavere renter på sine lån, som ved gode investeringer kan øke egenkapital-avkastningen. 
2) Det gir investorene lavere neddiskonteringsrente for verdsettelse av aksjer. 
Samtidig er rentene lave av en årsak, som er utilstrekkelig økonomisk vekst og tilhørende lav inflasjon. 
Industrifinans Kapitalforvaltning har en tydelig investeringsfilosofi om å investere i kvalitetsselskaper til en fornuftig 
pris med en lang horisont. 

FIGUR 3 
Tro på lave renter i mange år framover 
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FIGUR 4 
Avkastning for investeringsstilen kvalitet målt mot verdensindeksen 
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Vi er overbevist om at kvalitetsselskaper bør utgjøre en bærebjelke i aksjeinvesteringene. Med kvalitetsselskaper 
mener vi selskaper med sterke og langsiktige forretningsmodeller som har god selskapsstyring og solid verdiskaping. 
Med langsiktighet mener vi at tross kortsiktige svingninger, vil fundamental verdiskaping over tid reflekteres i 
aksjeprisen. Den langsiktige investoren tenker mer som en industriell investor, som søker å finne den riktige 
investeringen, forstå verdiskapingen og følge selskapene over tid. 
Investeringene bør gjøres til en fornuftig pris. Vi fremmer ikke ett enkelt måltall som skal avgjøre hva som er 
fornuftig pris, men anser det som naturlig i en aktiv forvaltning å ta hensyn til det avkastningspotensialet som ligger 
i investeringen gitt hva investor betaler for den. 
FIGUR 4 viser at MSCI All Countries Quality ikke har meravkastning alle enkeltår. Dette er en stilindeks, og vår 
investeringsfilosofi har en bredere forståelse av kvalitet, men vi bruker denne indeksen som illustrasjon. 
Eksempelvis gav andre typer selskaper bedre avkastning i flere år av innhentingen etter at teknologiboblen sprakk. 
Også i innhentingen etter finanskrisen var det noen år hvor kvalitetsselskaper gav mindreavkastning. Finanskrisen 
ble likevel en utløser for utstrakt bruk av ekspansiv pengepolitikk og en viss grad av ekspansiv finanspolitikk. 
Kvalitetsselskaper kunne da bli en trygg havn i en urolig tid. Koronakrisen krevde enda sterkere tiltak fra både 
sentralbanker og statsbudsjetter, og igjen gav kvalitetsselskaper en bedre avkastning i et turbulent år. 
Miljøansvar, sosialt ansvar og god selskapsstyring (ESG) er naturlig knyttet til vår kvalitetsorienterte 
investeringsfilosofi. Vi søker å finne forvaltere som investerer i selskaper med bærekraftige forretningsmodeller. I 
vår forvalterseleksjonsprosess analyserer vi og har en dialog med forvalterne hva angår ESG i bred forstand.  
Vi tror at bevissthet rundt ESG vil bidra til god verdiskaping i selskapene over tid. Manglende bevissthet rundt 
miljøansvar er ikke nødvendigvis en kostnad på kort sikt, men vil kunne representere skjulte forpliktelser ved mulig 
framtidige miljøavgifter, som skaper usikkerhet rundt forventningene til framtidig inntjening. Ansattes rettigheter 
er en viktig del av det sosiale ansvaret for et selskap. For eksempel vil en selskapsledelse som ikke tar seg av sine 
ansatte tilstrekkelig bra, kanskje spare kostnader på kort sikt, men få økte kostnader på lang sikt ved manglende 
kompetansebygging, sykefravær og utskiftninger. Et selskap som forurenser eller selger helseskadelige produkter 
uten at dette er fanget opp av lovverket, har skjulte forpliktelser på balansen som vil skade selskapets omdømme 
og verdi når forholdene kommer for dagen. 

 

F. Forvaltningskostnader 
Kostnader forbundet med forvaltning av Stiftelsens portefølje består av flere elementer: driftskostnader i Stiftelsen, 
honorar til Industrifinans Kapitalforvaltning, Formuesforvaltning og honorarer til underliggende forvaltere. Det er 
Investeringsutvalgets vurdering at forvaltningstjenestene kjøpes til konkurransedyktige priser 
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Industrifinans Kapitalforvaltning AS 
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