
Porteføljen siden sist
• Archer: -17%
• Austevoll: -1,14%
• Avance: -6%
• Frontline: -6,04%
• Ocean Yield: -3,87%
• SMN: -1,01%
• Sør: +0,95%
• Vest: -1,41%
• Superfondet: -3,26%



The Pair Trade 



ICE BRENT CRUDE

• Oil Futures markedet 
er i Backwardation
• Mulighet for at kurven 

går tilbake til Cotango
• Statoil Break-even på 

$27 og Aker BP på $46



Map of the Market



1. Alternativ: Pair Aker BP x 
Subsea7



2. Alternativ: Pair Aker BP x Statoil



Relativ Modell Statoil



DCF Statoil 1.2.2018



DCF Statoil 1.2.2018

• WACC 5.5% v 3.5%
• GROWTH 1.9%
• HUSK Brownian Motion: 12.6%



Relativ Modell Aker BP



Nyheter siden sist

• Økt utbytte
• Høyere produksjon
• 23 lisenser
• Økte reserver
• Økte kostnader



Kalkyler

• Økning i produksjon fører til 
endring i DCF estimat
• Estimert Q4 produksjon: 135 

000
• Faktisk Q4: 138 800

• Endrer kursmål til 232



DCF AkerBP
01.02.18



DCF AkerBP 01.02.18

• Samme forutsetninger som før



IPO av Salomons Camanchaca



IPO- Initial public offering



IPO 

• Aksjepris: 38-48 Per share
• Antall aksjer: 66,000,000-> 9,000,000 tilgjengelig for salg
• Alle aksjer har like rettigheter
• Divdende(utbytte) policy:  30% av netto profit.-> Konkurranse dyktig
• Majoritetseier: Fernandez familien -> Skal beholde 70% (DN rykte)
• Investor marked-> Norge, USA, Chile og UK 



Grunnlag for notering 

• SC belives that the offering and listing will:
• (i) Enable access to specialised equity capital markets and to fund further

growth; -> Kapital til vekst 
• (ii) Enable the SC to utilise expansion opportunities and ti implent its

investment plan; -> Investeringer for vekst
• (iii) Enhance the company´s profile with investors, buisness partners, 

vendors and customers; and -> Forhold og relasjoner
(V) Enable the selling shareholder to partially monetise its shareholding, 
and allowing for liquid market for the shares going forward. 
• Vil Hente 331-418M dollar basert på aksjepris 38-48 og kost relatert til IPO. 



Bakgrunn 

• Chilensk sjømatselskap 
produserer -> Laks og Ørret. Torsk(I følge Oslo Børs, veldig tvilsomt)

• Startet på 80-tallet. Er pionerne i chilensk oppdrett. 

• Eies av Fernandez familien -> familie selskap, eid gjennom holding.

• Har hatt flere lisenser på utlån. 
• Mottatt BPA pris fire ganger(eneste i verden) 

-> Stor fokus på bærekraftig og transparent produksjon. 

• Kostnadsleder 



Salmones Camanchaca

• Helintegrert verdikjede 
-Klekkeri/smoltproduksjon 
-Eget salgsselskap 
-Egne anlegg
• Eget Genetikk program

• Verdikjeden-> unntak av Fôr. 



Operations



Anlegg

• Veldig likt Norge men med en lokal tvist. 



Chile

• Sykdom 
• Genetikk 
• Algeoppblomstring 
• Vulkan utbrudd 
• Rovdyr
• Maneter 
• Men muligheter!



To store politiske hendelser 



Nobel fredspris 

Kina boikott 

Russisk annektering 
av krim 

Russisk boikott av 
norsk laks. 







Største markeder 

• USA - 41% 
• Russland – 16%
• Brasil – 10%
• Japan – 7% 
• Mexico – 6% 
• Kina – 4% 
• Resterende - 16% 





Konkurranse landskap 

• Sjette største produsenten i Chile 
• Har eget genetikk program
• Fjorten største produsenten i verden
• 2,2% av det globale markedet. 
• Chile og Fareo Islands har 70% av markedet i Kina
• Chile har 100% av frossen laks markedet i Russland 













Konkurranse fordeler 

• Kostnadsleder 
• God ledelse -> Har håndtert kriser bra(vulkan utbrydd, storm, 

sykdomsutbrudd) 
• Har gode muligheter for vekst 
• Fått fotfeste i store markeder hvor andre ikke kan selge(Russland)
• Har en historie i Chile og godt forhold med politiske myndigheter. 

Nordmenn-> Dårlig rykte  



Kostnadseffektivitet



Trusler mot vekst 

• Russland blokaden kan åpnes 
• Nye vulkan utbrudd 
• Storm/ekstrem vær 
• Større angrep fra rovdyr 
• Sykdom utbrudd 
• Alge utbrudd 
• USA-> Andre aktører kan handle fritt 





USA - marked 

Tallene tar utgangspunkt i null vekst



Sektorsjefs tanker 

• Skal SC kjøpes må det ses i sammenheng med 
-Andre selskaper i vår eie 
-Risko

• Et alternativ vil være 
-Marine harvest/Salmar(internasjonalt) 
-Lerøy(nasjonalt) 
-SC(Chile) 


