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Korreksjon i aksjemarkedene 

Aksjemarkedene begynte i starten av oktober å uroe seg over handelskrigen mellom USA og Kina, 
samtidig som verdens sentralbanker avsluttet kvantitative lettelser og heller begynte å reversere 
dem. USA innførte en rekke nye tollsatser for kinesiske produkter i september, og markedet 
bekymret seg for tempoet på rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve. 
Dette ga en korreksjon i aksjemarkedene.  
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, falt 7,49 prosent i oktober, og er ned 3,96 
prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 5,18 prosent i oktober, men er opp 9,23 
prosent hittil i år.  
 
I USA steg brutto nasjonalprodukt med 3,5 prosent årlig vekst i tredje kvartal. I andre kvartal var 

tilsvarende vekst 4,2 prosent. Privat forbruk steg fire prosent. Federal reserves foretrukne 

inflasjonsmål, «personal consumption expenditures, excluded food and energy» var opp 1,6 prosent 

målt årlig i tredje kvartal. Inflasjonsmålet er 2,0 prosent. Økende priser vil medføre at Federal 

Reserve sannsynligvis vil sette opp renten enda en gang i desember. Arbeidsmarkedet i USA har 

vært i god bedring så lenge de kvantitative lettelsen på pågikk. Nå som renten er på vei opp, kan det 

bli vanskeligere i arbeidsmarkedet. «NON Farm payrolls» - Nyansettelser utenfor jordbruket endte 

imidlertid på 250 000 personer i oktober. Dette var langt over forventning. Samtidig forble 

arbeidsledigheten på 3,7 prosent, eller 6,1 millioner personer. Årsaken til dette er at det har meldt 

seg mange flere i arbeidssøkingskøen. Lønnsveksten over de siste 12 månedene endte på 3,1 

prosent. Det er over konsumprisindeksen for urbane forbrukere (CPI-U) som endte på 2,3 prosent i 

samme periode, og dermed har de fleste amerikanere opplevd en reallønnsvekst det siste året. 

Samtidig har president Trump kommet med flere twitter-meldinger, som antyder at det kan bli gitt 

en solid skattepakke, for å buste økonomien videre.  I tillegg melder Trump nå at 

forhandlingsklimaet mellom USA og Kina er bedret. Mange mener at alle disse meldingene fra 

Trump kommer akkurat nå for påvirke primærvalget til Kongressen som finner sted i begynnelsen i 

november. 

I EU antas det at den europeiske sentralbanken, ESB, vil avslutte sitt tilbakekjøpsprogram av 

obligasjoner ved nyttår. Når dette er gjort, har ESB anledning til å heve renten fra dagens -0,4 

prosent. Europeiske innkjøpssjefer holder seg positive, men trenden er nedadgående. PMI 

(innkjøpssjefsindeksen) for industrisektoren i eurosonen kom inn på 52,0 i oktober, ned fra 53,2 i 

september. Nøytralt nivå for denne indeksen er 50. Antall arbeidsledige i EU er på 13 millioner 

personer ved utgangen av oktober, og arbeidsledigheten utgjør 8,1 prosent av arbeidsstokken. 

Kjerneinflasjonen i EU er på 1,1 prosent, og det er god margin opp til inflasjonsmålet på 2,0 prosent.  



Det er Italia som bekymrer mest i EU. Populistiske partier i Italia ønsker å bruke mere penger, noe 
som kan medføre høyere låneopptak.  Italia har allerede en gjeld på 132 prosent av BNP. 
Arbeidsledigheten i landet er på 10,1 prosent, eller 2,5 millioner personer. Italia er «too big to fail» 
og utgjør en viktig del av EUs indre marked. Problemer i Italia kan skape en del turbulens rundt 
Euroen. 
 
Kinas økonomi vokste 6,5 prosent i tredje kvartal. Det er den svakeste veksten verdens nest største 

økonomi har hatt, siden første kvartal i 2009. Selv om dette er lavere enn veksten i andre kvartal, 

men likevel i tråd med myndighetenes mål. Handelskrigen mot USA er hovedårsaken til den fallende 

utviklingen, selv om handelsoverskuddet mot USA økte kraftig i september. 

Futures-prisen på olje sank 10,08 prosent fra 82,95 dollar per fat til 74,59 dollar per fat i oktober, 
etter å ha falt en del mot slutten av måneden. Saudi Arabia har produsert mye mer olje i oktober, 
trolig for å blidgjøre USA rett før primærvalgene i USA. Senkes produksjonen vil oljeprisen øke igjen. 
En oljepris på dette nivået lover likevel godt for norsk økonomi, ettersom det medfører høyere 
inntekter til oljeselskapene og den norske stat. Aktivitetsnivået i oljesektoren vil ta seg ytterligere 
opp, spesielt gjennom ny leteaktivitet. Vi forventer derfor at riggmarkedet blir sterkt fremover.  
 
Den norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 4,0 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden juli til september. Arbeidsledigheten synes å bølge litt frem og tilbake. 
Høyere oljepris vil kunne sende arbeidsledigheten ytterligere ned. Det er fortsatt i Rogaland og blant 
ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest. Norges Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 
prosent i september, men senket sin rentebane. Den neste rentehevingen er forventet å skje i mars 
neste år. 
 
Spot-prisen for laks var rundt 55 kroner per kilo i slutten av oktober, etter å vært oppe i 58 kroner 
per kilo i begynnelsen av måneden. Nye markeder åpner seg, og økt levering til Kina vil trolig holde 
lakseprisen på et høyt nivå fremover.  
 
Det kan virke som om mye av de siste nyhetene fra USA egentlig dreier seg om primærvalget. Når 

dette er overstått, antas det at oljeprisen kan stige. Samtidig kan det mest sannsynlig bli et bedre 

forhandlingsklima mellom USA og Kina vedrørende tollsatser. Landenes to presidenter skal møtes om 

dette temaet i det kommende G-20 møtet. Vi tror derfor aksjemarkedene kommer til å få en fin 

utvikling resten av året.  

 

 

Utvalgte nøkkeltall for oktober 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.10.18

OSEBX -5,18 % 10 års stat, Norge 1,96

MSCI AC World -7,49 % 10 års stat, USA 3,16

S&P 500 -6,94 % 3 mnd NIBOR 1,16

FTSE 100 -5,09 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,51 % Brent Future -10,08 %

Euro/USD -2,49 % Gull 1,97 %

Euro/NOK 0,83 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.10.2018:    100,1259 

FORTE Pengemarked leverte 0,09 prosent avkastning i oktober, og er opp 1,12 prosent hittil i år. 
Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,06 prosent i oktober, og er opp 0,41 prosent hittil i 
år. Avkastningen preges fortsatt av det lave rentenivået. 
 

3 måneders Nibor steg 6 basispunkter i oktober, til 1,16 prosent. Norges Bank hevet sin 

innskuddsrente med 0,25 prosentpoeng i september, og vi forventer at neste renteheving fra Norges 

Bank kommer i mars neste år. Vi forventer derfor at 3 måneders Nibor vil fortsette å stige fremover. 

Kilde: Online Trader 

 

De lave rentene ha bidratt til å holde norsk økonomi gående etter oljeprisfall og høyere 
arbeidsledighet. Oljeprisen og arbeidsledigheten har gått riktig vei, og derfor er det på tide å 
normalisere renten ved å øke den litt. Dessuten har den lave renten medført at den norske kronen 
har vært svak. Høyere renter vil sannsynligvis styrke den norske kronen. 
 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, steg 8 basispunkter i oktober, og dette hadde 
en negativ påvirkning på fondet. Årsaken til at kredittpåslaget steg, var høy aktivitet i utstedelse av 
nye banklån. 
 

Høyere 3 måneders Nibor og høyere kredittpåslag øker den fremtidige avkastningen i fondet.  

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.10.2018:    110,8424 

Fondet har hatt et moderat år så langt, og fikk en avkastning på 0,07 prosent i oktober. Det betyr at 

fondet har gått 2,07 prosent hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var også opp 0,07 prosent i 

oktober, og er dermed ned -0,18 prosent hittil i år. FORTE Obligasjon har høyest avkastning hittil i år 

og på 1,2,3,4,5 og 7 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,97 prosent (ned 4 basispunkter), mens 

den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,16 prosent (opp 6 

basispunkter). Endringer i renter ga liten eller nærmest ingen effekt for fondet på grunn av at fondet 

har veldig lav rentedurasjon. Det forventes nå at neste renteheving fra Norges Bank vil komme i mars 

neste år, og markedet vil bake dette inn i 3 måneders Nibor før det skjer.   

En høyere 3 måneders Nibor vil gi høyere løpende avkastning i FORTE Obligasjon. Etter hvert som de 

langsiktige rentene stiger, vil det også bli mer aktuelt å investere i fastrentepapirer. 

 

I løpet av oktober er det det kjøpt inn et seniorlån med flytende rente fra BN Bank.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget for fondsobligasjoner og ansvarlige lån steg henholdsvis 15 basispunkter og 18 
basispunkter i oktober. For seniorlån var kredittpåslaget opp 8 basispunkter. Kredittpåslaget steg på 
grunn av stor emisjonsvirksomhet blant landets banker. Dette hadde negativ påvirkning på fondet.  
 
2018 har vært et vanskelig år i obligasjonsmarkedet. Rentene og kredittpåslaget har steget og det 

medfører at verdien av den enkelte obligasjon har falt. Kupongrentene sørger likevel for at fondet er i 

pluss. Høyere rente og høyere kredittpåslag vil sende noe av avkastningen fremover i tid. Vi mener 

derfor at vi får bedre avkastning neste år. Strategien for fondet ligger fast, og vi jobber for å øke 

avkastningen over tid.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.10.2018:    104,1374 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -1,58 prosent i oktober. Hittil i år har avkastningen imidlertid vært 

på 7,64 prosent. Over siste tolvmånedersperiode har avkastningen vært på 9,15 prosent. Oktober ga 

svake avkastningstall for risikoaktiva globalt. Lavere oljepriser var den viktigste driveren bak 

avkastningen i oktober.   

Spesielle hendelser lå bak avkastningen for de sterkeste bidragsyterne i oktober. Golden Close 

(drillskip) bidro med 14 basispunkter (bp) i oktober, fulgt av DOF Subsea (+4bp) og Offshore Drilling 

Holding (+4 bp). I tilfellet Golden Close er drillskipet nå solgt og oppgjøret på obligasjonen mer eller 

mindre avklart. DOF Subsea har annonsert utstedelsen av et nytt obligasjonslån, noe som oppfattes 

som risikoreduserende for det eksisterende obligasjonslånet. Offshore Drilling vil motta en såkalt 

termination fee fra det mexicanske oljeselskapet PEMEX, noe som bedrer likviditetssituasjonen i 

selskapet. Negative bidrag kom fra Ensco (-39 bp), Transocean (-22 bp) og Borr Drilling (-20 bp), alle 

riggselskaper. Disse verdifallene kommer først og fremst som en følge av en lavere oljepris. 

Makrobildet svekket seg i oktober. Makroøkonomiske nøkkeltall ble rapportert svakere enn 

økonomenes forventinger i alle regioner. Verdens aksjemarkeder falt tilbake i oktober og volatiliteten 

økte. Kommentatorer pekte på sammenhengen mellom handelskrig på den ene siden og 

makroøkonomiske nøkkeltall og selskapenes inntjening på den andre. På toppen av dette kom frykten 

for at avviklingen av de største sentralbankenes kvantitative lettelser ville drive de effektive rentenei 

verdens obligasjonsmarkeder oppover og derved bremse økonomisk vekst og selskapenes inntjening. 

På den politiske arenaen stormer det fortsatt. Viktige stikkord er mellomvalg i USA, Brexit, det 

italienske budsjettunderskuddet og Saudi Arabias antatte ønske om å blidgjøre Trump etter 

hendelsen i Tyrkia. 

Vår vurdering er at selv om det globale vekstbildet er svakere så er bildet av bred global økonomisk vekst 

fortsatt intakt. Samtidig tror vi at volatiliteten vil være varig høyere i en verden der de største økonomienes 

sentralbanker ikke lenger tar risiko ut av markedet gjennom kvantitative lettelser. 

Målsetningen for forvaltningen blir i denne sammenhengen å konstruere en portefølje som er robust, men som 

samtidig har et potensiale til å gi en høy avkastning. Vi forventer at viktige elementer i porteføljekonstruksjonen 

fremover derfor vil være å styrke kontrakts-kvaliteten i porteføljen, gjøre investeringer der vi med høy grad av 

sikkerhet kan vurdere misligholdssannsynligheten og estimere eventuell gjenvinning, noe som i sin tur tillater å 

rangere ulike alternativer basert på enhet forventet avkastning per enhet forventet risiko, holde en del 

obligasjoner med relativt kort tid til forfall, balansert med obligasjoner med relativt lang tid til forfall for å gjøre 

porteføljen mer kontantstrøm-genererende og utnytte den høyere konveksiteten i lengre obligasjoner. 

En rekke av sektorene som vi er investerte i opplever stadig forbedrede markedsforhold. Vi vil særlig 

fremheve enkelte oljeservice- og shipping selskaper, samt industriselskaper som nyter godt av relativt 

sterk økonomisk vekst i norsk økonomi. Samtidig har den høyere volatiliteten i finansmarkedene ført 

til at obligasjoner utstedes med relativt høye kupong-renter.  I lys av dette forventer vi en positiv 

verdiutvikling i kredittmarkedet fremover. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.10.2018:    202,1842 

Hittil i år har FORTE Norge en positiv avkastning på 13,74 prosent, sammenlignet med Oslo Børs’ 
referanseindeks, som har en avkastning på 8,50 prosent. Det gir en meravkastning på 5,23 
prosentpoeng så langt i år! Oslo Børs’ fondsindeks falt med 4,94 prosent i oktober, mens FORTE Norge 
hadde en avkastning på -5,13 prosent. Fondet ligger topp tre blant norske aksjefond på tre års 
historikk og topp fem hittil i år av 78 norske fond. FORTE Norge har fire stjerner i Morningstar. 
 
Oljeprisen svekket seg med nesten ni dollar gjennom oktober måned og Brent olje var 74,59 dollar 
per fat ved utgangen av måneden. Dette skyldes hovedsakelig øket tilbud fra Saudi Arabia og Libya. Vi 
tror nå at oljeprisen igjen vil ligge mellom 70-80 dollar i tiden fremover. Innen oljerelatert sektor var 
Aker BP og SUBC de største negative bidragsytere i FORTE Norge i oktober, mens Magseis genererte 
en positiv avkastning. 
 
Lakseprisen hadde en noe svakere utvikling i oktober, med omsetninger på 50-tallet per kilo, og den 
avsluttet måneden rundt 55 kroner kiloen for 4-5 kg laks. Av aksjene innen sjømatsektoren var 
Norway Royal Salmon, Lerøy Seafood, Marine Harvest og Grieg Seafood positive bidragsytere i FORTE 
Norge i oktober. Imidlertid er vi nå mindre positive til sektoren i det korte bildet, da vi mener at 
forventningene til både laksepris og resultater for selskapene har kommet mye opp den siste tiden.  
 
I industrisegmentet bidro Norsk Hydro og Yara med negativ avkastning i oktober, mens Tomra 
Systems leverte gode kvartalstall og en solid rapport, og ga et positivt bidrag i FORTE Norge.   
 
Shipping var igjen en god sektor for fondet, og både FLEX LNG og Frontline var positive bidragsytere 
som følge av rateoppgang og bedre utsikter for LNG- og tankmarkedet. 
 
Orkla leverte en kvartalsrapport som markedet applauderte med kursoppgang, og aksjen bidro 

positiv til FORTE Norge. Nordic Semiconductor og Telenor bidro negativt til avkastningen i oktober. 

Schibsted leverte en god rapport og aksjen var i pluss i en ellers svak børsmåned. Schibsted er i ferd 

med å skille virksomheten ut i to deler, og vil børsnotere de fleste online-virksomhetene separat i 

løpet av første halvår 2019. 

Finanssektoren hadde en blandet måned i oktober, der DNB, Storebrand og Norwegian Finans 
Holding hadde negativ avkastning, mens Gjensidige Forsikring var et positivt element i porteføljen på 
tross av en noe svakere rapport.    
 
Når vi nå går inn november begynner tredjekvartalsrapporteringen å nærme seg avslutningsfasen. Så 

langt har rapporteringen vært på den skuffende siden, der omtrent 60 % av selskapene har fått et 

negativt kursutslag etter tallfremleggelse. Enten som en følge av en rapport som er svakere enn 

forventet, eller av mindre optimistiske fremtidsutsikter. Mellomvalget i USA og G20-landene skal ha 

et viktig møte i slutten av måneden, som kan si noe mer om utviklingen i handelskrigen. Oslo Børs har 

kommet noe opp siden korreksjonen i oktober, og vi håper på en noe høyere oljepris og noe høyere 

aksjekurser fremover. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.10.2018:    168,0280 

FORTE Global ga en avkastning på -6,41 prosent i oktober. Hittil i år har avkastningen vært på  
-8,25 prosent. Sektorene energi og helse hadde den sterkeste utviklingen i september, på bekostning av 
finans og konsumvarer. 
 
Det globale aksjemarkedet var i stor grad holdt tilbake av uro knyttet til den pågående handelskrigen 
med sine tilhørende eskalerende tollsatser. Den svake utviklingen for finansaksjer er særlig knyttet til 
uroen rundt eurosamarbeidet etter at Italia har valgt å overskride budsjettrammene som ligger til 
grunn for dette samarbeidet. Et gresk-krise-scenario er skremmebildet som enkelte tegner for å 
illustrere farene ved denne politikken. Enkelte peker også på at markedet blir nervøst av at Angela 
Merkel har annonsert at hun vil gi seg i politikken. 
 
Speilbildet til dette er at defensive sektorer og stiler, eksempelvis forsyningsselskaper og lavvolatile 
aksjer, gjorde det relativt sterkt i oktober. 
 
Vårt inntrykk er at det globale aksjemarkedet står ved et vendepunkt der de nærmeste triggerne er 
mellomvalget i USA og G20-møtet senere i november. 
 
En avklaring i mellomvalget vil dempe Trumps behov for å signalisere skattekutt som ikke er forankret i 
den amerikanske politiske prosessen, og Saudi Arabias behov for å snakke oljeprisen ned for å dempe 
reaksjonene på Khashoggi-affæren. I forbindelse med G20-møtet i slutten av vil Xi og Trump møtes for 
å diskutere handelspolitikken. Vi vurderer det som sannsynlig at utfallet av dette møtet kan bidra til å 
løfte aksjemarkedene. 
 
Ved inngangen til november ser vi for oss at markedsvolatiliteten er varig forhøyet sammenlignet med 
de siste par år. Samtidig har de globale aksjemarkedene nå priset inn betydelige negative utfall fra 
handelskrig og avviklingen av de kvantitative lettelsene. Sett i sammenheng med at markedet har falt 
og vi ser positive triggere som kan løfte markedet har vi et konstruktivt syn på aksjemarkedene inn i 
november måned. 
Figuren viser sektorfordelingen for FORTE Global ved inngangen til november. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Hittil i år har FORTE Trønder en positiv avkastning på 16,83 prosent, mens Oslo Børs fondsindeks har 
en avkastning på 8,5 prosent. Det gir en meravkastning på 8,31 prosentpoeng så langt i år. Oslo Børs’ 
fondsindeks falt med 4,94 prosent i september, mens FORTE Trønder falt med 5,00 prosent. Fondet har 
5 stjerner i Morningstar og er i teten i kategorien «norske aksjefond» hittil i år og med fem års 
historikk!  
 
Oslo Børs var i oktober preget av et globalt aksjefall og svakere oljepris. I tillegg rapporterte flere av 
de største selskapene sine tall for tredje kvartal, som i sum har vært litt på den svake siden i forhold til 
forventningene. Kursutslagene i forbindelse med kvartalsrapporteringene har også denne gang vært 
store.     
 
Av oljerelaterte aksjer i Forte Trønder var Equinor og DNO ned henholdsvis 4,5 % og 3,5 % i oktober. 
Begge leverte solide tredjekvartalstall, noe som også medførte noe oppjusterte estimater for neste år. 
På den svake siden, var Aker og Aker BP ned 12,7 % og 19,5 %. Korreksjonen i disse bør dog sees litt i 
sammenheng med at de, til tross for fallet, fortsatt er opp 59 % og 38 % hittil i år. 
 
Lakseprisen falt gjennom måneden fra 58 kroner pr. kilo (for 4 kilos fisk) til rundt 55 kroner. 
Selskapene innen sjømatsektoren var imidlertid svært sterke i forhold til aksjemarkedet for øvrig. I 
Forte Trønder bidro Norway Royal Salmon positivt med en oppgang på hele 26,3 %. Også NTS var en 
positiv bidragsyter etter en oppgang på 6,5 %. Den seneste tids kursoppgang i sektoren støttes etter 
vårt syn ikke helt av fundamentale forhold på kort sikt, og vi har derfor valgt å bruke denne 
oppgangen til å ta ned vår eksponering innen sjømat.  
 
Flere av selskapene innen bank- og finanssektoren rapporterte tall i oktober, og preges fortsatt av høy 
utlånsvekst og lave tap. DNB falt 10,9 % og Sparebank 1 Midt-Norge 5,4 % i oktober. For øvrig var 
Gjensidige ned 4,8 %.    
 
Av selskapene i Forte Trønder innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren var Telenor uendret 
på måneden, justert for utbytte. Nordic Semiconductor ble imidlertid hardt straffet etter å ha levert 
noe dårligere tall enn forventet, og var ned 23,4 %. 
 
Selv om de fleste av tungvekterne på Oslo Børs nå har gitt investorene sine oppdateringer på tall og 

fremtidige forventninger for denne gang, er det mange av de små -og mellomstore selskapene som 

gjenstår. I tillegg vil nok markedet, både her hjemme og internasjonalt, fortsatt følge nøye med på de 

makroøkonomiske nøkkeltallene, som har vært på den svake siden i høst. Volatiliteten i 

aksjemarkedene har tatt seg betydelig opp, og er et signal vi vil ta hensyn til i tilpasningen av 

porteføljen fremover.        

Kurs per 31.10.2018:    258,8559 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



Kreditt som opsjon 
«In particular the formula can be used to derive the discount that should be applied to a corporate 
bond because of the possibility of default».  Black & Scholes, JoPE, 1973. 
 
Aksjer har åpenbart opsjonalitet: Aksjonærene kan høste en ubegrenset oppside, mens tapet deres er 
begrenset til innsatsen; en walk-away-opsjon. Obligasjonseiernes posisjon er speilbildet av aksjonæ-
renes posisjon: Selskapsgjelden tilbakebetales hvis selskapet er levedyktig, ellers gjenvinnes restverdi-
ene i en restrukturering eller likvidasjon. Et kredittkrav er et betinget krav.  
 
Innledningssitatet er hentet fra ingressen til Black & Schcoles banebrytende artikkel fra 1973. Artikke-
len peker på hvordan teorien for prising av betingede krav kan benyttes til å prise kredittkrav, som 
obligasjoner. Implikasjonen er at en opsjonspris er en implisitt volatilitet er et kredittpåslag. Et objek-
tivt riktig kredittpåslag.  
 
Tilnærmingen kalles gjerne en betinget-krav-tilnærming, eller en Merton-modell, eller en strukturell 
kredittmodell; avhengig av om man vektlegger å plassere tilnærmingen i en aktivaprisingstradisjon, 
som en referanse til første akademiker som publiserte eksplisitte formler for teoretisk riktig kredittpå-
slag, eller det faktum at modellen tar utgangspunkt i foretakets kapitalstruktur.   
 
Strukturell kredittmodell er mest beskrivende. Ideene er at verdien av foretakets aktiva er lik verdien 

av foretakets passiva er lik nåverdien av netto kontantstrømmer fra aktiva. Tenk deg et foretak som 

er finansiert ved aksjekapital og et obligasjonslån. Summen av aksjekapitalen og obligasjonslånet er 

lik verdien av foretakets aktiva. Dette er den fundamentale balanseidentiteten; aktivaverdiene er lik 

passivaverdiene.  

I en strukturell kredittmodell evalueres aksje- og kredittkravene som en opsjon på aktiva. Aksjer er en 
call-opsjon på foretakets aktiva. Når obligasjonen kommer til forfall kan aksjonærene velge om de vil 
innfri gjelden, eller walk-away og overlate aktiva til obligasjonseierne.  
 
Obligasjonseiernes posisjon kan beskrives som en lang-posisjon i en risikofri obligasjon samtidig som 
de har solgt en put-opsjon på aktiva til aksjonærene. Put-call-paritet sikrer at aksje- og obligasjonsver-
diene summerer seg til aktivaverdiene. 
 
En investor kan prise denne opsjonen, prisen kan uttrykkes som det kredittpåslaget som må til for å 

kompensere investoren for kredittrisiko: En opsjonspris er en implisitt volatilitet er et kredittpåslag. 

Hvilken volatilitet snakker vi om nå?  

Hvis vi, i likhet med eksempelet i Black & S  choles artikkel, hadde ønsket på prise en europeisk call-

opsjon på en aksje, så hadde aksjevolatiliteten vært den relevante volatiliteten. Når vi priser aksjer og 

obligasjoner i dette rammeverket så er det aktivavolatiliteten som er den relevante volatiliteten. Ak-

tivavolatiliteten er ikke direkte observerbar, men kan kalibreres fra markedsdata. Nærmere bestemt 

finnes det et proporsjonalt forhold, avhengig av gjeldsgraden, mellom aksjevolatilitet og aktivavolatili-

tet. Kalibreringen innebærer bare å løse en ligningsmengde med to ikke-lineære ligninger. Alle som er 

utstyrt med en datamaskin gjør dette lett.  

 

 

 



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. 

 

Dette prisingsregimet er utviklet siden 70-tallet. Figuren viser et eksempel på vår interne modell som 

priser kredittrisiko som en barriereopsjon, noe som krever en prisingsrutine basert på en montecarlo-

simulering. Mislighold kan enten skje ved at aktivaprisprosessen når en barriere, eller at aktivaverdie-

ne er lavere enn den nominelle verdien av obligasjonen ved forfall. Scenarier med mislighold er mar-

kert med røde punkter på misligholdstidspunket. Scenariene gir et estimat på misligholdssannsynlig-

heten og derigjennom nødvendig kredittpåslag for obligasjonen. 

Sammenlignet med en tradisjonell finansanalytikertilnærming har en strukturell kredittmodell følgen-

de fordeler: Den er basert på markedsdata og er fremoverskuende, den kan dekke et stort antall kre-

ditter, den tillater sammenligninger av kreditter over ulike sektorer, løpetider og prioriteter. Et stort 

skritt fremover. 

 


