
Fortsatt oppgang i februar 
 
I år viste børsene seg fra sin beste side i februar. Oslo Børs Hovedindeks steg 8,2 % i løpet av 
måneden. Optimismen ser ut til å komme tilbake blant investorene, og aktiviteten på børsen 
har ligget på jevnt høye nivåer. 
 
De lange rentene steg også i februar, noe som skyldes at aksjemarkedet steg såpass kraftig.  
I USA så vi en bedring i økonomien i februar. Sysselsettingsrapportene de siste månedene 
har vist en jevn økning i sysselsettingen. Bedring i arbeidmarkedet viser at økonomien i USA 
er i bedring. Også Consumer confidence tallene har vært sterke. De fleste selskapene har 
avgitt rapporter for 4. kvartal, og selskapene leverer som forventet. Børsnoteringen av 
Facebook var ellers en av månedens store nyheter. Det forventes at IT-giganten kan hente 
inn 5 milliarder dollar på børsnoteringen. 
 
Eurosonen sliter fortsatt kraftig. Det er høy arbeidsledighet i eurosonen. EU og IMF har 
utbetalt et nytt kriselån til Hellas på 130 milliarder euro. Akkordavtalen med de private 
kreditorene er kommet i orden. De private kreditorene går med på betingelser som vil føre 
til at lånene som ble gitt Hellas i realiteten mister 70 % av sin verdi. 
 
I slutten av februar ga den europeiske sentralbanken, ESB, en ny støttepakke på 530 
milliarder euro med billige lån. Denne gikk til 800 banker i EU, såkalt LTRO2. Renten er 1 %. 
Den første transjen gikk før jul i fjor, og har bidratt godt til bedringen i aksjemarkedet. Det 
gjenstår å se om transje nummer 2 får samme effekt. Tilliten i næringslivet i Tyskland målt 
ved den såkalte IFO-indeksen, steg også i februar. Dette viser bare at eurosonens største 
økonomi går veldig bra. Det kom også gode nyheter fra de gjeldstyngede landene. Spania og 
Italia la ut nye lån til langt lavere rente enn tidligere, noe som er svært positivt for de to 
landene.  
 

Ifølge Kinas statsminister Wen Jiabao, har den økonomiske stimulansepakken på 585 
milliarder dollar ført til bedring i landets økonomi. Han viste til at økte utlån, detaljhandelen 
i januar og økt kraftproduksjon og forbruk siden midten av februar er tegn på bedring i 
økonomien. Etter utgangen av februar har Kina redusert sitt vekstanslag fra 8,5% til 7,5 % i 
årlig vekst. Dette har medført at aksjemarkedene falt de første dagene av mars. 
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Utvalgte nøkkeltall for februar 

Den store nyheten i det norske aksjemarkedet var at Telenors datterselskap UNINOR mistet sine 
konsesjoner i India på grunn av korrupsjonbeskyldninger mot Telenors samarbeidspartner 
Unitech i forbindelse med utdeling av konsesjonene i 2008. Telenor ønsker å bryte samarbeidet 
med Unitech og ta med seg 35 millioner abonnenter til en ny samarbeidspartner som ikke er 
belastet med korrupsjonsbeskyldninger. I tillegg har Telenor økt sin eierandel i russiske 
Vimpelcom gjennom kjøp av preferanseaksjer fra en egyptisk medeier i Vimpelcom. 
 
Norsk økonomi går ellers meget godt og det 
meldes om økt optimisme i næringslivet. Det 
norske markedet ble godt hjulpet av en sterk 
oljepris som steg over 10 prosent i februar. 
Flere store selskaper innen olje og oljerelaterte 
produkter og tjenester kom med sterke 
resultater og gode forventninger for fremtiden. 
Dette gjaldt for eksempel selskaper som Statoil, 
Aker Solutions og PGS. Det som utviklet seg 
svakt i det norske markedet var fiskeaksjer, 
samt mange av de mer risikofylte aksjene som 
steg sterkt i januar, slik som Norske Skog, Sevan 
Marine og REC. 

Selv om aksjekursene har steget etter nyttår, er aksjer i store deler av verden er lavt priset i 
forhold till inntjening, utbytte og bokført egenkapital. Det er derfor gode grunner til å komme seg 
inn i aksjemarkedet nå. 

Børser Endring i februar Rentemarkedet Per 29.02.2012

OSEBX 8,18 % 10- års stat, Norge 2,33

MSCI AC World 4,75 % 10- års stat, USA 1,98

S&P 500 4,06 % 3 mnd NIBOR 2,63

FTSE 100 3,34 %

Valutamarkedet Endring i februar Råvaremarkedet Endring i februar

USD/NOK -6,50 % Brent spot 10,69 %

Euro/USD 2,86 % Gull -1,90 %

Euro/NOK -3,76 %



FORTE Norge 

Kurs per 29.02.2012:    91,5750 

Også i februar hadde FORTE Norge en noe bedre avkastning enn referansindeksen, med en 
avkastning på 8,3 prosent mot 7,8 for indeksen. For årets to første måneder betyr det at FORTE 
Norge er opp 14,7 prosent mens OSEFX har gått 14,1 prosent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blant de største postene i portføljen steg både DNB og Yara over 16 prosent i februar. 
Nykommeren EMGS steg 26 prosent og er nå opp 35 prosent siden den ble kjøpt i forrige måned. 
Noreco gikk nye 20 prosent i februar og er opp 52 prosent siden nyttår. Forøvrig var det gode 
bidrag fra blant annet Atea og Schibsted som steg henholdsvis 16 og 13 prosent i løpet av 
måneden.  Norske Skog og REC som hadde kraftig kurstigning i januar korrigerte ned med 
henholdsvis 14 og 5 prosent i februar, men er fortsatt opp 31 og 24,5 prosent for året. Andre 
negative bidrag kom fra Storbrand og Orkla. 
 
Etter den kraftige oppgangen under årets to første måneder er det naturlig at makedet tar en 
pause og at noen sikrer gevinster.  Vi prøvde å ligge i forkant av dette og mot slutten av februar 
sikret vi gevinster ved å redusere noe på beholdningene i DNB, Tomra og Noreco, slik at vi ved 
inngangen til mars har litt mindre markedseksponering. 
 
Den tette korrelasjonen som fondet har vist i forhold til refereanseindeksen den senere tiden kan 
lede en til å tro at FORTE Norge er sammensatt som et indeksfond, men vi kan forsikre om at så 
ikke er tilfelle. FORTE Norge har et nøye utvalg av de store og små selskapene på Oslo børs, som 
skiller seg fra indeksens sammensetning, men som alikevel har gitt et resultat tett opp til den. 
Dette viser betydningen av en gjennomtenkt og balansert portefølje. 



FORTE Global 

Gode makrotall fra USA, kredittlettelser i Kina og innsprøyting av likviditet til finansmarkedene fra  
den europiske sentalbank har virkelig satt fart på aksjemarkedene rundt om. Siden nyttår har 
verdensindeksen ,MSCI World, som er fondets  referenseindeks steget med 9,7 prosent vektet i de 
enkelte valutaer, og i februar steg den med 4,7 prosent. 

FORTE Global har ikke helt klart å følge referanse indeksen og har en oppang på 7,8 prosent  så 
langt i 2012 og 1,9 prosent i februar.  Det skyldes  i stor grad at fondet blir omregnet og priset i 
norske kroner, og da krona  har steget kraftig mot de fleste valutaer under perioden så påvirker 
dette fondet negativt. I forhold til referanseindeksen har styrkingen av norske krona medført  en 
mindreavkastning på ca 4 prosent for året og 2,9 prosent i februar.  Noen globalfond vi 
sammenlignes med hedger denne valutaeffekten ved  å kjøpe terminkontrakter. Det gjør ikke vi, 
da vi mener det påfører fondet unødige meromkostninger og over tid øker risikoen i fondet. 
 
I påvente av at dollar og euro skulle falle i verdi, har fondet beholdt den midlertidige 
likvidplasseringen i den norske bull ETFen. Det har vist seg å være en god strategi da den steg 17 
prosent i februar og 22,4 prosent siden nyttår. På grunn av mindere valutaeffekter har det også 
blitt full uttelling i DNB Norden fondet som har steget 5,8 prosent i februar og 13 prosent for 
året. Foruten disse to har de øvrige fondene hatt en relativ mindreavkastning i norske kroner i 
februar.   Siden nyttår henger Carnegie Worldwide Etisk og Fondsfinans Farmasi etter indeksen. 
For Carnegie sin del skyldes det i hovedsak valuta, mens Fondsfinans Farmasi også har blitt 
trukket ned av farmissektoren, som i 2012 har hatt en dårligere utvikling enn markedet for øvrig. 
 
Kinesiske myndighet nedjusterte nylig vekstraten i Kina fra 8 til 7,5 prosent. Dette var et 
velkomment påskudd for markedet til å ta en pause etter den kraftig oppgangen hittil i år. Vi tror 
imidlertid ikke at det vil ha noen langvarig effekt, og at de positive driverne i det globale 
finansmarkedet vil forsette å være Kina og USA. Krydret med lav prising i Europa borger det for 
videre fremgang for FORTE Global. 

Kurs per 29.02.2012:     



FORTE Obligasjon 

Kurs per 29.02.2012:    101,0628 

FORTE Obligasjon steg 0,63 prosent i februar mens referanseindeksen, ST4X, falt med 0,15 
prosent. I løpet av årets to første måneder er fondets avkastning 0,86 prosent og 
referanseindeksen har steget 0,08 prosent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre års statsrente har steget noe i februar, og således har referanseindeksen sunket.  FORTE 
Obligasjon har imidlertid dratt nytte av en innstramming i kredittrisikopremien (”spreaden”) som 
har bidratt positivt til fondet. 
 
Tilskudd til porteføljen i februar var OBOS 5 års lån med 4,95 % kupongrente. 
 
Fondets portefølje består i hovedsak av ordinære (senior) 2 til 4 års lån fra bank og 
finansinstitusjoner. Dette segmentet har mindre volatilitet i kreditrisikopremiene og god 
likviditet. Durasjonen er 3,4 år. Dersom den norske kronen ikke styrker seg ytterligere tror vi 
Norges Bank vil forholde seg i ro ved neste rentemøte 14. mars. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 29.02.2012:    100,7933 

FORTE Pengemarked har steget jevnt og trutt med cirka 1/100 prosent, eller ett basispunkt, per 
dag siden oppstart 1. mars i fjor. I løpet av denne perioden har avkastningen blitt 3,67 %, så langt 
i 2012 er den 0,60 % , og i februar var den 0,37 %. Tilsvarende avkastning for referanseindeksen, 
ST1X, var henholdsvis 2,23 %, 0,16 % og 0,09 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referanseindeksen reflekterer kun renten på 3 måneders statspapirer mens fondet portefølje 
består av ”investment grade” flytende 3 måneders rentelån (FRN) til norske banker. Derved 
følger et ekstra element av kreditrisikopremier på fondets beholdninger. 
 
NIBOR renten har holdt seg forholdsvis stabil i januar og februar etter at Norges Banks sist kuttet 
i desember.  Imidlertid har spreadene, eller kreditrisikopremien, sunket i tråd med at angsten i 
euromarkedet har avtatt og risikoappetitten i finansmarkedene har steget.  Dette har bidratt til å 
øke verdien av lånene i fondets portefølje. 
 
Vi tror på en fortsatt inngang i kredittspreadene, og  dersom den norske kronen ikke styrker seg 
ytterligere tror vi Norges Bank vil forholde seg i ro ved neste rentemøte 14. mars.0 



Skråblikk - Den nye middelklassen. 
 

Rundt siste århundreskifte skjedde noe vesentlig for verdensutviklingen, ved at den såkalte 
middelklassen i fremvoksende økonomier ble større i antall enn i den vestlige verden. I 2006 utgjorde 
den totale middelklassen mer enn 50 prosent av jordens befolkning, og i dag er Asias middelklasse 
større enn totalen for den øvrige verden. 

 
Gjennom den økonomiske historien har det vært 
tre kraftige byks i denne fremveksten, først i på 
1880-tallet ved den industrielle revolusjonen i 
Europa, så rundt ”baby-boomen” på 50- og 60-
tallet i den vestlige verden, og nå den tredje som 
skjer i verdens fremvoksende markeder.  Det er 
naturlig at de som tar del i dette også aspirerer til 
den samme materielle levestandard som vi har i 
den vestlige verden. Veksten i verdens 
middelkasse fra 2,1 milliarder i år 2000 til 5,1 

milliarder i 2025, vil således lede til en voldsom forbrukssøkning i årene fremover. Dette vil klart by på 
utfordringer for miljø og klima, men samtidig åpner det seg enorme økonomiske mulighet for de som 
tenker og handler globalt. 
 
McKinsey definerer begrepet middelklasse 
som de som har mer enn 30 prosent av sin 
inntekt igjen til ”annet forbruk” etter at 
nødvendige behov, som mat og husrom, er 
dekket. For å nå dette stadiet er også en 
annen karakteristikk normalt nødvendig, 
nemlig fast jobb. For øvrig kjennetegnes 
middelklassen av et sett av verdier som 
bygger på meritokrati, individualitet, 
sparsomlighet og søkende etter utdannelse. 
Nettopp dette har vist seg helt vesentlig i et samfunns demokratiske utvikling. I stedet for den daglige 
kamp for å overleve kjøper nå den nye middelklassen egenproduserte klær, husholdningsartikler og 
annet som den vestlige verden tar for gitt i sitt forbruk. I tillegg er det en stadig økning av 
etterspørselen etter for eksempel franske luksusartikler, tyske biler, amerikansk teknologi og, for ikke å 
glemme, norsk laks. Legger man til at det lokalt også etterspørres hus og kontorer, samt infrastruktur 
for å komme seg effektivt mellom disse, er det klart at den økende middelklassen i hva vi pleide å kalle 
”den tredje verden” vil være driveren i verdensøkonomien de neste tiårene. 
 
For en langsiktig investor er det derfor viktig å reflektere denne dominerende trenden i sin investerings-
portefølje. Vårt aksjefond, FORTE Global, består av dedikerte underfond mot Emerging Markets, Latin 
Amerika, og Asias små- og mellomstore bedrifter som forvaltes av de fremste forvaltere og eksperter 
innen sine områder. 
 
 
Kilder: The Economist, A Special Report on the New Middle Class, 12. februar 2009,  
 OECD, The Emerging Middle Class in Developing Countries, 2010 
 Franklin Templeton Investments, Global–The New Core, 2011 


