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Høyere oljepris 

Oljeprisen fortsetter oppover, og den globale veksten øker etterspørselen etter olje. Når ser vi 100 
dollar per fat igjen?   
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,95 prosent i april, men er ned 0,02 
prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 6,78 prosent i april, og er opp 5,59 prosent 
hittil i år. Høyere oljepris har sendt Oslo Børs skikkelig opp. 
 
Den geopolitiske spenningen som har vært mellom Sør-Korea/USA og Nord-Korea/Kina har sunket 

kraftig etter at lederne i Sør Korea og Nord Korea har møttes å diskutert en gjensidig reduksjon i sitt 

atom program, samt å inngå samarbeid på flere felter. Både USA og Kina har støttet planene om et 

nærmere samarbeid mellom Sør-Korea og Nord-Korea. 

I USA medførte lavere forbruk at den økonomiske veksten ble lavere i første kvartal. Den årlige 

veksten i første kvartal ble 2,3 prosent. Dette er noe lavere enn i 2017 da den årlige veksten var på 

over 3 prosent. Høyere inflasjon har medført at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, 

har økt sin innskuddsrente en gang hittil i 2018, men det forventes ytterligere rentehevinger utover i 

året. De langsiktige rentene har steget. 10 års statsrente i USA er på omlag 3 prosent p.a. Dette viser 

at den amerikanske økonomien fortsetter å vokse i et bra tempo. Arbeidsmarkedsrapporten «Non 

farm payrolls» viste at det ble skapt 164 000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA i april. 

Forventningen var på 192 000 jobber. Arbeidsledigheten var på 3,9 prosent, mot forventet 4,0 

prosent. Dette viser at det står bra til i det amerikanske arbeidsmarkedet, og at dette sannsynligvis 

vil slå ut i bedre forbruk. 

Europa er kommet senere inn i konjunkturoppgangen enn USA, men ekspansiv pengepolitikk har 

medført moderat vekst og moderat inflasjonsutvikling. Den årlige veksten i bruttonasjonalproduktet 

i EU steg med 2,5 prosent i 1. kvartal, altså litt over tilsvarende tall i USA. Arbeidsløsheten i EU var 

på 7,1 prosent i mars, uendret fra måneden før. Bedringen av økonomien skyldes i hovedsak den 

ekspansive pengepolitikken som er ført av den europeiske sentralbanken, ESB. ESB kjører på med 

kjøp av obligasjoner. På denne måten sender de penger ut i omløp. Sentralbanken holder fortsatt 

sin innskuddsrente på -0,4 prosent. Sentralbanksjef Draghi har signalisert at renten ikke vil bli rørt 

før obligasjonskjøpene er avsluttet. Målet til ESB er å få arbeidsledigheten ytterligere ned.  

I Kina lå den årlige økonomiske veksten på 6,8 prosent i første kvartal. Det er 0,1 prosentpoeng 

bedre enn ventet. Det er først og fremst konsum fra middelklassen som løftet den økonomiske 

veksten. Myndighetene i Kina har et mål om en økonomisk vekst for hele 2018 på omkring 6,5 

prosent. Høy vekst i Asia sikrer høy global vekst, som igjen øker etterspørselen etter råvarer. 



 
Futures-prisen på olje steg 8,26 prosent fra 69,00 dollar per fat til 74,70 dollar per fat i april, etter å 
ha hatt emn jevnt bra utvikling gjennom måneden. En oljepris over 70 dollar per fat lover godt for 
norsk økonomi. Høy global vekst kan medføre høyere oljepris enn det vi ser i dag, men det kan 
selvsagt ta tid før den kommer tilbake til gammelt nivå på over 100 dollar per fat. Den sesongjusterte 
norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 3,9 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden januar til mars. Den er inne i en fallende trend. En høyere oljepris vil 
sende arbeidsledigheten ytterligere ned.  
 
Lakseprisene har kommet kraftig opp i begynnelsen av året. Spotprisen er nå økt til over 70 kroner 
per kilo. Dette er en høy pris for laks, og det vil gi gode inntekter til oppdrettsselskapene. Prisen har 
økt på grunn av begrenset slakting, og at nye markeder åpner seg. Økt levering til Kina vil trolig holde 
lakseprisen på et høyt nivå fremover, samtidig som slaktingen av ny generasjon vil øke tilbudet. Dette 
kan kortsiktig sende lakseprisen ned. Samtidig har det vært antydet at det vil bli ilagt en særskatt til 
oppdrettsselskapene. Selv om dette ikke skulle bli aktuelt før i 2020, har det ført til at aksjene til disse 
selskapene har falt mye i kurs i slutten av april. 
 
Med lavere geopolitisk spenning blir det mindre skyer å bekymre seg for i aksjemarkedene. Med 

vedvarende lav rente vil vi få en ytterligere boost i realverdier, slik som eiendom og aksjer. Med 

høyere oljepris kan det bli et nytt bonanza i norsk oljenæring.   

 

 

Utvalgte nøkkeltall for april 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.04.18

OSEBX 6,78 % 10 års stat, Norge 1,94

MSCI AC World 1,88 % 10 års stat, USA 2,94

S&P 500 1,65 % 3 mnd NIBOR 1,11

FTSE 100 6,99 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,99 % Brent Future 8,26 %

Euro/USD -1,88 % Gull -0,85 %

Euro/NOK 0,09 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.04.2018:    99,4837 

FORTE Pengemarked leverte 0,10 prosent avkastning i april, og er opp 0,47 prosent hittil i år. 
Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,03 prosent i april, og er opp 0,08 prosent hittil i år. 
Fondet har fått en god start i det nye året, og fondet er nummer3 blant pengemarkedsfond registrert 
på Oslo Børs målt siste 3 år! 
 

3 måneders Nibor sank 6 basispunkt i april, til 1,11 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt positiv 

effekt for fondet i øyeblikket, men vil medføre lavere avkastning fremover. Kredittpåslaget for senior 

lån steg 2 basispunkter i april, og dette hadde negativ påvirkning på fondet. Vi forventer at bedre 

konjunkturer vil senke kredittpåslaget samtidig som de kortsiktige rentene vil stige. 

Kilde: Online trader 

 

Fremover tror vi at høyere renter i USA vil slå inn i det norske rentemarkedet. Når det gjelder 3 

måneder Nibor, vil den være mer avhengig av rentesettingen til Norges Bank. Norges Bank har 

signalisert en renteheving mot slutten av året.  

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

Egenkapitalsituasjonen i bankene er, som vi ser i figuren under, blitt vesentlig bedre. Solide banker gir 

det aller beste risikobildet for de som investerer i FORTE Pengemarked. 

 

Kilde: Sparebank 1 Markets 

 

Høyere 3 måneders Nibor vil ganske fort føre til høyere avkastning i fondet. Alle verdipapirene i 

fondet har 3 måneders Nibor som underliggende rente, og vi forventer derfor et mye bedre marked 

for fondet fremover. Spesielt i 2017 kom renten ned på et veldig lavt nivå, og dermed er avkastningen 

også kommet langt ned. Ut over i året vil fondets avkastning etter hvert bedre seg.    

 

 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.04.2018:    109,8880 

Fondet har hatt en meget bra start på året, men fikk en moderat avkastning på 0,04 prosent i april. 

Det betyr at fondet har gått 1,19 prosent hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var opp 0,19 

prosent i april, og er dermed ned 0,52 prosent hittil i år. FORTE Obligasjon har høyest avkastning hittil i 

år og på 1,2,3,4,5 og 6 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,91 prosent, mens den oransje kurven 

som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,11 prosent. 5 års fastrente sank 1 basispunkt i april, 

mens 3 måneders Nibor sank 6 basispunkter. Fremover tror vi at høyere langsiktige renter i USA vil slå 

inn i det norske rentemarkedet. Når det gjelder 3 måneder Nibor, vil den være mer avhengig av 

rentesettingen til Norges Bank. Norges Bank har signalisert en renteheving mot slutten av året.  

 

I løpet av april var fondet med på en emisjon i et ansvarlig lån fra Landkreditt Bank. FORTE Obligasjon 

vil i fremtiden utelukkende investere i verdipapirer med offisiell rating. 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 
Kredittpåslaget for fondsobligasjoner og ansvarlige lån steg henholdsvis 15 og 6 basispunkter i april. 
For seniorlån steg kredittpåslaget 2 basispunkter. Årsaken til høyere kredittpåslag var at Sparebank 1 
SMN la ut en ny fondsobligasjon, og måtte betale et høyere påslag i emisjonen. Høyere kredittpåslag er 
hovedsaken til at fondet fikk en moderat avkastning i april. Bankene er blitt kraftig oppkapitalisert, og 
som følge av det forventer vi at kredittpåslaget skal gli videre nedover.   
 
Fondet er godt posisjonert i et marked med stigende renter. Rentedurasjonen er senket til 0,4 år. 

Dette medfører at fondet ikke blir rammet av de stigende rentene. Samtidig er kredittløpetiden til 

forfall eller første call omlag 4,0 år. Dette medfører at fondet drar nytte av at kredittpåslaget synker. 

Etter hvert som langsiktige renter stiger, vil vi vurdere å øke rentedurasjonen noe. Bedre konjunkturer 

sender rentene opp, samtidig som kredittpåslaget synker. 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.04.2018:    100,2742  

FORTE Kreditt fikk en avkastning på anstendige 1,49 prosent i april. Hittil i år har avkastningen vært på 

3,65 prosent. Kredittmarkedets sterke verdivekst har sammenheng med økende oljepriser og fallende 

volatilitet i finansmarkedene. Utstedere i energisektoren ga de største positive bidragene til 

porteføljeavkastningen, mens selskaps-spesifikke hendelser ga de største negative bidragene.   

Viktige positive bidrag til avkastningen i april kom fra Transocean (+59 basispunkter (bp)), 

riggselskapet Ensco (+33 bp) og Norwegian Air Shuttle (+16 bp). Negative bidrag kom fra 

telekommunikasjonsselskapet Lebara (-30 bp), Seadrill (-14 bp) og OceanTeam (-8 bp). Fondet har i 

dag en tydelig eksponering mot riggselskaper, basert på en forventing om at riggmarkedet etter hvert 

vil balansere. Dette vil i sin tur gi opphav til høyere dagrater og inntjening for riggselskapene. Sett i lys 

av dette forventer vi fortsatt god avkastning på fondets riggeksponeringen fremover. Kursøkningen i 

Norwegian har sammenheng med at obligasjonsinvestorene har blitt tryggere på selskapets evne til 

gjeldsbetjening etter at potensielle kjøpere av aksjekapitalen har kommet på banen. Fra et 

kredittinvestorperspektiv gir mulighetene for at selskapet skal kjøpes opp av en finansielt langt 

sterkere aktør potensiale for ytterligere kursgevinster. Ved inngangen til mai ser vi muligheter for en 

innhenting av tapene for de obligasjonene som bidro mest negativt i april. Lebara har i en 

pressemelding antydet at de vil kunne kjøpe tilbake egne obligasjoner, Seadrills rekapitalisering vil 

gjennomføres i løpet av mai og restruktureringen i OceanTeam ble i våre øyne mer 

obligasjonseiervennlig enn hva vi trodde i forkant. Sett i sammenheng med at det er nye koster som 

skal feie i selskapet, ser vi oppside for kursen på disse obligasjonene. 

Markedssentimentet har trukket i positiv retning i løpet av april. Det er lett å se dette på den positive 

avkastningen i aksjemarkedet, lavere aksjemarkedsvolatilitet og lavere kredittpåslag i 

pengemarkedene internasjonalt. Et sterkere sentiment gir oss forventninger om sterkere avkastning i 

kredittmarkedet fremover, enn hva vi har hatt de siste par månedene.  

Frem mot sommeren ser vi for oss å dreie eksponeringen i fondet i retning av pantesikrede shipping 

obligasjoner. Vår vurdering er at disse investeringene gir en fin effektiv rente og en god risikojustert 

forventet avkastning. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 30.04.2018:    195,2292 

Oslo Børs fondsindeks steg med solide 7,15 % i april, mens FORTE Norge klarte å vokse med 9,21 % og 
var dermed 2,06 %-poeng bedre enn referanseindeksen for måneden. Hittil i år har FORTE Norge en 
positiv avkastning på 9,81 %, sammenlignet med Oslo Børs referanseindeks, som har en avkastning på 
4,71 % i år. Fondet ligger helt i teten blant norske aksjefond på 5 års historikk! 
 
Lakseprisen holdt seg på gode nivåer i april, og laks var omsatt i området 70 kroner kiloen. Dette ga 

ytterligere kursoppgang i sjømatselskapene som er i FORTE Norge, der Lerøy Seafood Group bidro 

mest av de tre selskapene. Det er grunn til å tro at tilbuds- og etterspørselsbildet er bedret også 

gjennom andre kvartal 2018, da spesielt tilbudet synes noe redusert i forhold til tidligere 

forventninger. Det snakkes om laksepriser opp mot 75 kroner kiloen igjen i de første ukene i mai. 

Oljeprisen styrket seg med omtrent fem dollar gjennom april måned og var nesten 75 dollar per fat 
ved utgangen av måneden. DNO var igjen en veldig god bidragsyter i FORTE Norge, med en absolutt 
avkastning på over 20 prosent, og vi har benyttet den sterke kursutviklingen til redusere 
eksponeringen noe i aksjen. En annen oljeprodusent, Aker BP, bidro også meget positivt for 
andelseierne med en avkastning på 24 % i april. Innen oljeservice var det to selskaper som bemerket 
seg meget positivt, Subsea 7 og seismikkselskapet TGS. Begge presenterte 1. kvartalsresultater i 
måneden og bidro med god avkastning i FORTE Norge. 
 
Innen industrisegmentet har nykommerne Norsk Hydro og Veidekke levert gode avkastningsbidrag i 

april, og vi har tatt Kongsberg Gruppen helt ut av porteføljen etter en veldig god kursutvikling i år. 

Norwegian Air Shuttle ble månedens beste bidragsyter i FORTE Norge, etter at spekulasjoner om et 
eventuelt bud fra IAG eller andre interessenter har medført en kursoppgang på over 80 % i april.   
 
Shipping har vært en relativt svak sektor også denne måneden, og spesielt BW LPG, etter at flere 

meglerhus tok ned sin anbefaling på selskapet. Imidlertid er tørrbulkrederiet Golden Ocean et lite 

lyspunkt med positiv avkastning i april fordi ratene bedret seg betydelig.   

Innen finanssektoren ga Storebrand en hyggelig avkastning i april både gjennom utbytte og 
kursstigning, som en følge av gode 1. kvartalstall. SRBANK leverte også gode kvartalstall og utbytte og 
vi har benyttet anledningen til å øke posisjonen noe i banken i april måned.   
 
Vi fortsetter i mai med utbytteutbetalinger fra selskapene og regnskapsfremleggelser for første 

kvartal 2018. Så langt har det vært store utfall i forhold til analytikerne og investorenes forventninger, 

og vi har sett til dels store kursbevegelser som gir muligheter. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 30.04.2018:    179,9281 

De globale aksjemarkedene pekte oppover igjen i april. Forte Global hadde en avkastning i april på 2,79 
prosent, hittil i år har avkastningen vært på -1,75 prosent. Lavere stress i finansmarkedene bygget opp 
under den positive utviklingen støttet av tøværet i den verdenspolitiske sfæren. Særlig bidro 
tilnærmingen mellom Syd- og Nord-Korea til dempede spenninger.  
 
Det betydeligste positive bidraget til avkastningen i april kom fra energisektoren. Oljeprisen steg fra 

67,64 dollar per fat ved utgangen av mars til 75,17 dollar per fat ved utgangen av april. 

Oljeprisøkningen kom som en følge av OPECs effektive produksjonsvolumbegrensninger og den økte 

oljeetterspørselen som følger av vedvarende global økonomisk vekst. Sektorene diskresjonære 

konsumvarer og materialer ga også positive bidrag. Helse- og forsyningssektorene hadde de svakeste 

bidragene. Fordelt på regioner hadde vesteuropeiske aksjer det største bidraget til den positive 

avkastningen. 

Et interessant utviklingstrekk i det globale aksjemarkedet er antydninger til et trendskifte for 
avkastningen av aksjer i ulike regioner. Over en periode på flere år har amerikanske aksjer hatt en 
sterkere utvikling enn europeiske, og til dels asiatiske, aksjer. Gjennom april så vi tilløp til reversering 
av denne trenden, som illustrert under. Figuren viser differanseavkastningsserier, regionindeks minus 
verdensindeksen, med trendlinjer. FORTE Global er i dag posisjonert med en overvekt i Europa basert 
på et syn om at denne regionen vil ha en relativt sterkere vekst fremover sammenlignet med Nord-
Amerika. 
 
Lavere stress i verdens finansmarkeder gjør at vi har et positivt syn på de globale aksjemarkedene 

fremover. 

 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Oslo Børs fondsindeks steg med 7,15 % i april, mens FORTE Trønder klarte å øke med 9,06 % og gjorde 
det således 1,91 %-poeng bedre enn referanseindeksen for måneden. Hittil i år har FORTE Trønder en 
positiv avkastning på 12,53 %, sammenlignet med Oslo Børs’ referanseindeks, som har en avkastning 
på 4,71 % i år. Fondet har 5 stjerner i Morningstar og topper listen på 5 års historikk!  
 
Lakseprisen holdt seg på gode nivåer i april og laks var omsatt i området 70 kroner kiloen. Dette førte 
til ytterligere kursoppgang i sjømatselskapene som er i FORTE Trønder, der alle de tre selskapene 
Norway Royal Salmon, SalMar ASA og Lerøy Seafood bidro godt. Det er grunn til å tro at tilbuds- og 
etterspørselsbildet er bedret også gjennom andre kvartal 2018, da spesielt tilbudet synes noe 
redusert i forhold til tidligere forventninger. Det er indikasjoner på at lakseprisen kan komme opp mot 
75 kroner igjen i begynnelsen av mai.  
Det er gledelig at også de sjømatrelaterte selskapene NTS og AKVA Group bidro med positiv 
meravkastning i FORTE Trønder i april.  
 
De oljerelaterte aksjene bidro positivt til porteføljen i FORTE Trønder, godt hjulpet av at oljeprisen 
styrket seg med nesten fem dollar i april. AKER BP og Kværner var de to beste bidragsyterne i sektoren 
med begge en avkastning på over 24 prosent, med DNO og konglomeratet AKER på de to neste 
bidragsplassene.    
 
Av de norske sparebankene har flere vedtatt utbytte i april, så FORTE Trønder har mottatt, og vil 
motta, gode utbytter i tiden fremover. Vi har økt eksponeringen noe i SpareBank 1 Midt-Norge i april, 
da kursen kom ned på, etter vår oppfatning, attraktive nivåer.     
 
Teknologisektoren bidro også positivt i FORTE Tønder i april, der selskapene Nordic Semiconductor og 
Q-Free leverte gode kvartalsrapporter med påfølgende kursoppgang. Vi har tatt Telenor inn i 
porteføljen etter kvartalsrapporten, som sendte kursen noe ned. Selskapet vil også betale ut utbytte i 
mai. 
 
Vi har gått inn i en ny måned med utbytteutbetalinger og selskapsfremleggelser av regnskapstall for 

første kvartal 2018. Det vil derfor fortsatt være nok av stimulanser for kursbevegelser og muligheter 

fremover. 

Kurs per 30.04.2018:    249,3607 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 

 

Et taktskifte for norsk økonomi 

I Mars 2018 ble inflasjonsmålet satt ned fra 2,5 til 2 %. Dette er den første endringen i inflasjonsmålet 
siden 2001. Deler av finansmiljøet hoppet i stolen da VG først meldte at stortingsflertallet setter foten 
ned mot å senke inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent. På Twitter lurte sjeføkonom Jan L. Andreassen i 
Eika på om det var 1. april da han leste den første versjonen av historien. NHOs sjeføkonom Øystein 
Dørum mente det var «meget oppsiktsvekkende» av Stortinget å si nei til et lavere inflasjonsmål og la 
til at man endrer tross alt ikke inflasjonsmålet «hver måned». 
 
Da inflasjonsmålet på 2,5 prosent ble innført 29. mars 2001, sto norsk økonomi foran en periode med 
innfasing av betydelige oljeinntekter. Det var en viktig årsak til at målet den gangen ble satt litt høyere 
enn i andre land. Inflasjonsmålet ble innført ved at Stoltenberg-regjeringen instruerte Norges Bank til 
å innrette pengepolitikken slik at inflasjonen skulle være stabil på 2,5 prosent.  
 
I pressemeldingen den 02.03.2018 der endringen til 2 % ble annonsert, skrev Finansdepartementet at 

det har vært en utvikling i hvordan man tenker rundt pengepolitikken, og hvordan den utøves. Dette 

skyldes ikke minst utviklingen i oljemarkedet. I 2001 skulle det fases inn betydelige oljeinntekter, hvil-

ket var den direkte årsaken til at det norske inflasjonsmålet ble satt høyere enn i andre vestlige land. 

Den amerikanske sentralbanken styrer mot inflasjon på to prosent, mens den europeiske sentralban-
ken styrer under, men nær, to prosent. Perioden med innfasing av store oljeinntekter er i hovedsak 
bak oss. Da er det ikke lenger tungtveiende argumenter for å sikte mot en høyere inflasjon enn andre 
land. Når inflasjonsmålet nå justeres til to prosent, har vi samme inflasjonsmål som de fleste land vi 
kan sammenligne oss med. 
 
I følge sentralbankloven delegeres oppgaven med å fastsette retningslinjene for pengepolitikken til 
regjeringen. I regjeringens forskrift for pengepolitikken heter det at inflasjonsstyringen skal være 
fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting, samt 
motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Også finanskomiteens flertall viser til at kompetansen 
for å endre inflasjonsmålet etter loven ligger til Regjeringen. Derfor vil reduksjonen til 2% bli stående 
til tross for merknaden fra finanskomiteen.  
 
Vi mener at pengepolitikken har bidratt til å få arbeidsløsheten raskt ned etter lavkonjunkturen. Nor-

ges Bank har støttet endringen i inflasjonsmålet og sagt at dette ikke vil ha vesentlig betydning for 

pengepolitikken. Endringen i inflasjonsmålet representerer et takskifte i norsk økonomi og en naturlig 

tilpasning til en ny tid hvor de store oljeinvesteringene vil reduseres. Her tilpasser vi oss en økonomisk 

fremtid som er mer lik våre nabolands. 

 
 
 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenbergs_f%C3%B8rste_regjering

