
Oppgang på Oslo Børs, Europa hangler videre 
 
Januar er ofte en god måned i aksjemarkedene, og også i år viste børsen seg fra sin bedre side. Oslo 
Børs Hovedindeks steg 3,2 % i løpet av måneden. Aksjene er lavt priset, og markedet værer at 
konjunkturbunnen er i ferd med å flate ut. Markedet er rasjonelt og når nedgangen stopper opp går 
aksjemarkedet kraftig. Oppgangen i markedet har akselrert ytterlige i starten av februar. 
   
De lange rentene falt videre i januar, noe som skyldes at vi er inne i en konjunkturbunn. Når 
Verdensbanken og det internasjonale pengefondet (IMF) melder om resesjon i Europa og svakere 
vekst i India, Brasil og andre fremvoksende økonomier, oppfatter markedet det som en mindre 
korreksjon og sender markedet opp. Det indiske aksjemarkedet steg 11,25 % i januar.  I Forte 
Fondsforvaltning er vi enige i IMFs anslag på 3,5 % global BNP-vekst for 2012. Dette er absolutt en 
akseptabel vekst for aksjemarkedene.  
 
I USA så vi en bedring i økonomien i januar. Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA steg 
med 243 000 og arbeidsledigheten gikk ned 0,2 % til 8,3 %, noe som er det laveste nivået siden 
februar 2009. Bedring i arbeidmarkedet viser at økonomien i USA er i bedring. Dette ble ytterligere 
bekreftet av at veksten i bruttonasjonalproduktet steg 2,8 % i 4. kvartal 2011, målt i årlig rate, fra en 
oppgang på 1,8 % forrige kvartal. USA, som er verdens største økonomi, har stor påvirkningskraft 
også på det norske aksjemarkedet, så en bedring her er gode nyheter også for norske investorer.  
I Kina ble det rapportert gode makrotall i januar, og overskuddet på handelsbalansen var på 16,62 
milliarder dollar i desember. Veksten i brutto nasjonalprodukt i 2011 var på 8,9 %, noe som viser at 
kinesisk økonomi toger videre. 
 
Eurosonen hanglet fortsatt i årets første måned. 
Eurostat rapporterte 10,3 % arbeidsledighet i 
eurosonen ved utgangen av november. Dette 
betyr at 16,4 millioner mennesker er registrert 
ledige i euroområdets 17 medlemsland. Det er 
det høyeste tallet som noen gang er blitt 
registrert. Det amerikanske kredittratingbyrået 
Standard & Poor nedgraderte statsgjelden i ni 
euroland. Frankrike og Østerike mistet sin 
topprating. Mens Slovenia ble justert ned ett 
hakk, ble seks andre stater nedjustert to hakk, deriblant Italia. Dette øker lånekostnadene for disse 
landene. EU og IMF er klare med et nytt kriselån til Hellas på 130 milliarder Euro, hvis akkordavtalen 
med de private kreditorene kommer i orden. Grekerne prøver nå å presse de private kreditorene til å 
gå med på betingelser som vil føre til at lånene som ble gitt Hellas i realiteten mister 60-70 % av sin 
verdi. Hellas er i ferd med å oppnå enighet med sine private långivere, og brikkene rundt en 
gjeldsanering for Hellas er derfor i ferd med å falle på plass.  
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Noen nøkkeltall for januar 

Fra Tyskland ble det lagt frem tall for BNP-veksten, som ble 3,0 % i 2011. For 2012 ventes BNP-veksten å 
bli 0,7 %. Veksten ventes å ta seg opp senere i 2012, etter en midlertidig svak fase i starten av 2012. 
Tyskerne ser lysere på fremtiden. Den tyske ZEW-fremtidsindeksen, som baserer seg på en 
spørreundersøkelse blant 290 investorer og analytikere om utsiktene for tysk økonomi i det neste 
halvåret, var på et høyere nivå i desember. Indeksen anses for å være en ledende indikator for utviklingen 
i eurosonen fremover. Tilliten i næringlivet i Tyskland, målt ved den såkalte IFO-indeksen, steg i januar. 
Dette viser bare at eurosonens største økonomi går veldig bra. I løpet av januar har statsrentene falt 
betydelig i de solide økonomiene i eurosonen. Tyskland har emmitert et 5-årig lån på 0,9 % og 2-års lån til 
0,17 %. Etter at Danmark la ut statssertifikater til negativ rente, opplevde  Tyskland det samme. Det kom 
også gode nyheter fra de gjeldstyngede landene. Spania og Italia la ut nye lån til langt lavere rente enn 
tidligere. Ettårige italienske sertifikater falt fra 5,95 % til 2,74 % i rente, og spanske 3-årige lån sank fra 
5,19 % til 3,38 %, noe som er svært positivt for de to landene. 
 
Den store nyheten i det norske aksjemarkedet var at 
flyselskapet Norwegian har bestilt 222 nye fly fra 
Boeing og Airbus til den nette listepris av 127 
milliarder kroner. Hvor mye Norwegian faktisk betaler 
for flyene vil de ikke si noe om, men det er 
sannsynligvis snakk om betydelige rabatter. 
Finansieringen blir gjort med lån med statsgarantier 
fra USA og Frankrike. I tillegg skal selskapet selge flere 
av sine nåværende fly. De nye flyene blir innfaset i 
trafikk fra 2016.  

 
Den lave veksten i eurosonen, samt at norsk konsumprisindeks og kjerneinflasjon er lav, vil medføre et 
lavt rentenivå over en lengre periode. Den rekordlave renten er et meget godt argument for å kjøpe 
aksjer. 

Ha en riktig fin februar måned! 

Børser Endring i januar Rentemarkedet Per 31.01.2012

OSEBX 3,19 % 10- års stat, Norge 2,39

MSCI AC World 4,75 % 10- års stat, USA 1,80

S&P 500 0,00 % 3 mnd NIBOR 2,70

FTSE 100 1,95 %

Valutamarkedet Endring i januar Råvaremarkedet Endring i januar

USD/NOK -1,71 % Brent spot 2,78 %

Euro/USD 0,90 % Gull 10,70 %

Euro/NOK -0,96 %



FORTE Norge 

Kurs per 31.01.2012:    84,5726 

Årets første måned fikk den starten vi ventet på og FORTE Norge hadde en oppgang på 5,9 prosent, mens 
referanseindeksen steg 5,8 prosent. Ekstra gledelig er det at dette momentet har fortsatt med full styrke 
inn i de første dagene av februar. 
 

Det ser ut til at investorene har kommet ut av skyttergravene og er beredt til å ta større risiko enn de var 
villige til i fjor. Dette kommer til syne ved at SMB-indeksen for småselskapene steg hele 15,2 prosent i 
januar og indeksen for de store selskapene (OBX) kun steg 2,3 prosent. Til sammenligning var forholdet 
omvendt i fjor. Da falt de store selskapene ”moderate” 12 prosent, mens de små falt hele 32 prosent. 
I fjor var det spesielt tre selskaper i fondet som fikk mye juling, nemlig Norske Skog, REC og Noreco.  I 
slutten av desember var de så mørbanket og på et så lavt nivå at vi bestemte å øke på posisjonene. Dette 
skulle vise seg å være en meget vellykket timing, idet disse aksjene gikk henholdsvis 53, 31 og 28 prosent i 
januar.  De andre av fondets investeringer som steg med mer enn 20 prosent, var Songa, Nordic 
Semiconductor, Golden Ocean og Marine Harvest.  EMGS ble inkludert i porteføljen i januar og rakk å stige 
hyggelige 7 prosent før månedslutt. 
 
Det var blant de aller største selskapene man også fant taperne på børsen i januar. Statoil falt 4,2 prosent, 
Telenor 2,4 prosent, mens Yara og Storebrand også falt markant. Disse selskapene er blant de største 
beholdningene i porteføljen og trakk fondets resultat ned i forhold til de store oppgangene blant de 
mindre selskapene.  Dette er den motsatte modererende effekten av hva vi erfarte i 2011, hvor de store 
selskapene holdt igjen for småselskapenes massive fall, og viser tydelig verdien av å ha en balansert og 
diversifisert portefølje. 



FORTE Global 

Januareffekten slo i år til på bred basis og traff de fleste av verdens aksjemarkeder. Samlet steg 
referanseindeksen, MSCI World,  4,7 prosent  mens  FORTE  Global i januar leverte én prosent bedre med 
5,8 prosent. Siden oppstart 1. mars i fjor har MSCI World falt 4,8 prosent og Forte Global 3,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tråd med bedrede økonomiske utsikter, spesielt i USA og Asia, har tydeligvis aksjemarkedenes aversjon 
mot risiko blitt redusert.  Det viser seg ved at tradisjonelt mer volatile markeder, som Brasil og Russland, 
steg mest i januar. Således har også Nevsky Eastern Europe og Aberdeen Latin America gjort det best blant 
fondene i FORTE Globals portefølje, hvor de steg med  henholdsvis 11,9 og 11,2 prosent. Templeton 
Technology, som i hovedsak investerer i  amerikanske teknologiselskaper, samt Aberdeens Emerging 
Markets og Asian Small Cap fond hadde også bedre avkastning enn det globale markedet forøvrig i 
perioden. Fondsfinans Farmasi, Carnegie Worldwide Etisk og Franklin European Small and Medium Cap 
bidro alle positivt, men relativt dårligere enn referanseindeksen. Mesteparten av den norske ETFen som  
ble kjøpt av likviditetshensyn ved utgangen av fjoråret er nå solgt, og hadde i januar en verdiøkning på 4,6 
prosent. En noe styrket kronekurs bidro litt negativt i perioden. 
 
Siden oppstart 1. mars i fjor har fondene som investerer i fremvoksende markeder gjort det klar best, med 
en avkastning mellom 5 og 10 prosent. I motsatt ende ligger, ikke uventet, de europeiske fondene som 
alle har tap rundt 10 prosent.  Øst-Europafondet og DNBs Norden-fond er definitivt i ferd med snu til det 
positive, og vi tror at Franklins European Small and MidCap-fond vil stå relativt godt imot ytterligere 
prøvelser fra gjeldsuroen rundt de søreuropeiske PIIGS-landene. Nesten to tredjedeler av dette fondet er 
investert i Storbritannia og den øvrige delen hovedsakelig i Frankrike og Tyskland, så eksponeringen mot 
den kriserammede delen av Europa er liten. 

Kurs per 31.01.2012:    97,2161 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.01.2012:    100,4332 

I årets første måned leverte FORTE Obligasjon likt med referanseindeksen, STX4, med en avkastning på 
0,23 prosent. Siden fondets oppstart 15. september i fjor har verdien av fondet steget 1,62 prosent, mens 
referanseindeksen steg 1,21 prosent i samme periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porteføljens vektede tid frem till forfall - durasjonen - er 3,4 år, og med dagens prising av obligasjonene og 
tilhørende kupongrenter medfører dette en  annualisert avkastning, ”yield to maturity”, på 4,3 %. 
 
Siden fondets oppstart i høst har rentene i stor grad falt, samtidig som kredittspreadene har steget, på 
grunn av uroen rundt gjeldskrisen i Europa. Den samlede effekten har allikevel vært lavere renter, hvilket 
øker obligasjonsprisene og dermed verdien av fondet. I januar falt renten på 10-års statspapirer marginalt 
videre. En viss bedring i de økonomiske utsiktene og stigning i aksjemarkedet reduserte kreditspreadene 
noe. En bedring i aksjemarkedet har allikevel ført til pressede obligasjonspriser, ved at investorer har solgt 
obligasjoner for å gå inn i aksjemarkedet. Dersom aksjemarkedet fortsetter å stige vil dette presset 
vedvare, men med en generell bedring i verdensøkonomien vil de lange rentene sannsynligvis begynne å 
stige igjen. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.01.2012:    100,4222 

FORTE Pengemarked har over lengre tid ligget på topp på Oslo Børs’ rankingliste over beste 
pengemarkedsfond, målt på 6 måneders historikk! Fondet steg 0,23 prosent i januar, mens referanse-
indeksen (ST1X) kun steg med 0,06 prosent. Siden oppstart 1. mars har avkastningen i 
pengemarkedsfondet vært 3,29 prosent, nesten 1,2 prosent høyere enn referanseindeksen, som har gått 
2,12 prosent i samme periode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondets portefølje består av flytende rente lån (FRN) til norske banker med typisk rullerende 3 måneders 
rentebinding. Fondet benytter en barbell-strategi for å dra nytte av høyere spreader i treårssegmentet. 
Lånene er gitt til relativ små, solide banker med lokal tilhørighet. Disse bankene er ofte for små til å skille 
ut sine boliglån i egne selskap for så å utstede såkalte OMF-lån (obligasjoner med fortrinnsrett) med 
sikkerhet kun i disse. Deres boliglån forblir derfor på bankens balanse, noe som bidrar til økt sikkerhet for 
oss som kjøper deres rentepapirer. 
 
I november/desember falt 3-måneders NIBOR-rente fra 3,2 prosent til 2,9 prosent, og nå i januar forsatte 
fallet til under 2,7 prosent. Med tiltagende håp om myk landing rundt gjeldsuroen i Eurosonen ble 
kredittspreadene også noe redusert i januar.  Etter hvert som flere papirer i portføljen forfaller og må 
erstattes med nye, kan det bety at avkastningen fremover vil bli noe lavere.  Det vil imidlertid være tilfelle 
for alle pengemarkedsfond, og vi fortsetter å jobbe hardt for å skape den aller beste avkastningen i 
markedet.   



Skråblikk - Aksjeeiere har høy IQ! 
 
Intelligens veier tyngre enn inntekt når det kommer til hvor stort antall aksjer en person eier og hvor 
diversifisert porteføljen han eller hun investerer i er! Dette interessante funnet fremkommer av finsk 
forskning (et samarbeidsprosjekt mellom UCLA, Aalto University  og University of Chicago). Studien, som 
er publisert i  desemberutgaven av Journal of Finance, viser at det er en direkte sammenheng mellom IQ 
og aksjemarkedsdeltagelse. 
 
Intelligens påvirker nok faktorer som inntekt og rikdom, men også innen de ulike inntektsgruppene 
scorer personer med høy IQ best. I følge forskningsrapporten, som er skrevet av Mark Grinblatt, Matti 
Keloharju og Juhani Linnainmaa, hadde personene som scorer lavest på IQ-testene i den høyeste 
inntektsgruppen, en aksjemarkedsdeltagelse som lå 15,7 prosentpoeng lavere enn personene med 
høyest IQ i samme inntektsgruppe. Rapporten, som tar utgangspunkt i data fra mer enn 150 000 finner, 
konkluderer med at det er betydelig større sjanse for at personer med høy IQ blir velstående, investerer 
bedre og ser mulighetene for å gjøre gode plasseringer - enn personer med lav IQ (kanskje det også sier 
noen om kunnskapen om å se mulighetene). 
 
”Personer med høy IQ vil med høyere 
sannsynlighet eie verdipapirfond, et større 
antall aksjer, og ha en portefølje med lavere 
betaverdi enn de med lavere IQ. Personer med 
høy IQ har også større eksponering mot små 
aksjer og verdiaksjer. Dette gir troverdighet til 
historien om at de med høy IQ har en bedre 
risiko/avkastning-strategi, mens de med lavere 
IQ unngår slike avkastningsmuligheter", heter 
det i rapporten. Med andre ord lykkes de med 
høyere IQ i å satse på aksjer med stor risiko, 
samtidig som risikoprofilen i porteføljen er 
forholdsvis lav. Dermed tar de risiko med 
fornuft. 
 
Vi tør ikke påstå at vi i FORTEfondene har høyere IQ enn øvrige fondsforvaltere, men 
forskningsrapportens resultater bekrefter en filosofi vi lenge har fulgt i vårt globalfond, FORTE Global. 
Her setter vi sammen fond med ulik risiko og eksponering, slik at vi oppnår en høy risikojustert 
avkastning. Dette får vi ved en spredning på ca 350 aksjer verden rundt., og der ingen enkeltaksje utgjør 
over 1 % av fondet. Ved å ha noen fond som er eksponert i fremvoksende økonomier og noen 
”regnværsfond”, som trekker ned risikoen totalt sett når markedet faller, oppnår vi å ta risiko med sunn 
fornuft. 
 
I tillegg fremgår det at det er 20,5 prosent mindre sannsynlig at en person med lav IQ investerer i 
aksjemarkedet, enn det er for en person med høy IQ. Deltagelse i aksjemarkedet er relatert til IQ, 
formue, inntekt, alder, og andre demografisk og yrkesmessig informasjon. 
 
Vi gjør oppmerksom på at forskningsrapporten ikke tok hensyn til obligasjoner og andre investeringer. 
 

Referanser: DN.no, NA24 og Journal of Finance. 


