
Veksten flatet ut i april  

 
April var en måned hvor veksten i verdens aksjemarkeder, og veksten på Oslo Børs flatet ut. 
Verdensindeksen uttrykt i norske kroner sank 0,3 % i april, men er opp 6,2 % hittil i år. Oslo 
Børs Hovedindeks sank 1,3 % i april, men er opp 9,4 % hittil i år. Det har med andre ord vært 
en svak start på andre kvartal. Lyspunktet denne måneden er imidlertid at mange selskaper 
rapporterte gode tall for 1. kvartal 2012. 
 
Måneden startet med påskeavvikling. I påsken ble 
det rapportert svake arbeidsmarkedstall fra USA. 
Senere i måneden ble det rapportert høyere enn 
forventet ”jobless claims”. Videre er det rapportert 
om lavere boligpriser i storbyene i USA, samt lavere 
omsetning av nye boliger. Narturlig nok ble da også 
konsumentillitten svekket. Et av lyspunketene var 1. 
kvartalstallene fra Apple. Dette var nest beste kvartal 
for selskapet noen gang og tallene knuste 
forventningene som var stilt til resultatet.  
 
Kinesisk BNP-vekst i første kvartal vokste med 8,1 % sammenlignet med første kvartal i 2011. 
Dette er en nedgang fra 8,9 % vekst i fjerde kvartal 2011. På den positive siden var imidlertid 
industriproduksjonen og detaljhandelen bedre enn ventet i mars. 
 
I Europa har det blitt stille rundt Hellas, mens det har blitt større fokus på Spania og 
Portugal. Spania har blitt nedgradert to hakk, noe som har medført høyere renter i de siste 
emisjonene av spansk statsgjeld. Arbeidsmarkedet i Spania har gått fra ille til enda verre. 
Tallene viser at ledigheten i første kvartal var på 24,44 % - opp fra 22,85 % forrige kvartal. 
Også i vårt naboland Sverige øker arbeidledigheten. Veksten i Europa er for øyeblikket 
negativ. 
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Utvalgte nøkkeltall for april 

I Norge er arbeidsledigheten relativt lav. Nedgangskonjunkturen i Europa medfører lave renter 
her hjemme. Vi forventer at de lave rentene vil holde seg en god stund fremover. Dette medfører 
at det er høy temperatur i boligmarkedet, som har 
steget over 8 % siste år. Oljeprisen har ligget rundt 
120 dollar per fat, noe som har stor betydning for 
Norge. En relativt høy oljepris gir gode inntekter i 
statskassen. I det norske aksjemarkedet knytter 
det seg spenning til hva Telenor gjør med sin 
satsning i India. Telenor ser ut til å ha kommet 
nærmere en avgjørelse om å trekke seg ut av det 
indiske telemarkedet. Prisen på gjenkjøp av 
konsesjonene som datterselskapet Uninor ble 
fratatt, synes å bli ekstrem høy. Den store nyheten 
rundt REC denne måneden var at de la ned 
fabrikken på Herøya, og dermed ikke har noen produksjon igjen i Norge. Ellers benyttet Yara april 
til å kjøpe seg inn med 51 % i en etiopisk gjødelsfabrikk. 
 
Vi går nå inn i en periode hvor det utbetales utbytter. Disse skal gjerne reinvesteres, og 
kombinert med at verdensøkonomien nå er i bedring tror vi fortsatt at andre kvartal kan bli bra i 
aksjemarkedet. 

 

Vi ønsker våre lesere en riktig god mai måned! 

Børser Endring i april Rentemarkedet Per 30.04.2012

OSEBX -1,27 % 10- års stat, Norge 2,18

MSCI AC World -1,08 % 10- års stat, USA 1,92

S&P 500 -0,75 % 3 mnd NIBOR 2,32

FTSE 100 -0,53 %

Valutamarkedet Endring i april Råvaremarkedet Endring i april

USD/NOK 2,38 % Brent spot -2,70 %

Euro/USD -0,65 % Gull -0,08 %

Euro/NOK 1,74 %



FORTE Norge 

Kurs per 30.04.2012:    86,3856 

I april måned falt Oslo Børs fondsindeks, OSEFX, med drøyt 1,2 prosent  og reduserte derved oppgangen 
for året til 12 prosent. Tilsvarende falt  FORTE Norge med 3,4 prosent i mars, og hittil i år har oppgangen 
vært 8,2 prosent.  De siste 12 månedene har indeksen falt 8,5 prosent  mens FORTE Norge har falt 8,8 
prosent. Som alltid rapporteres  fondsresultene netto, etter fradrag  for transaksjonskostnader og 
forvaltningshonorar. 

Etter å ha holdt tett følge med indeksen de siste 6-8 månedene har FORTE Norge falt noe tilbake i mars og 
april.  En stor del av dette skyldes fondets relative overvekt i i de tunge børslokomotivene. Disse har ikke 
levert like bra som de mindre selskapene på børsen. I april falt våre posisjoner i Det Norske, Storebrand, 
Norsk Hydro og DNB alle med rundt 8 prosent, mens Telenor falt nesten 5 prosent.  Det Norske boret tørt, 
mens DNB og Norsk Hydro skuffet resutatmessig. Storebrand har steget bra igjen etter en positiv 
resultatfremleggelse. Telenor har allerede tatt igjen det tapte i april, etter at det nå ser ut til at de trekker 
seg helt ut av India, og de derved slipper de videre tunge investeringene som analytikerkorpset i 
utgangspunktet hadde liten tiltro til. 
 
De to nye selskapene i porteføljen i løpet av april, fór- og oppdrettselskapet Cermaq og Gjensidige 
Forsikring,  rakk begge å gi positiv avkastning på henholdsvis 7,7 og 2,8 prosent. Ellers steg 
trønderselskapet EMGS 7,7 prosent  i april mens Yara og Seadrill også ser ut til å være tilbake i siget med 
hyggelige bidrag. Så langt i 2012 er det Noreco, Yara, Subsea7, Schibsted, DNB og Norske Skog som har gitt 
de beste bidragene, mens vi finner Det Norske, Algeta og Storbrand i den andre enden. 
 
Vår erfaring tilsier at det norske aksjemarkedet ikke er 100 prosent effektivt i forbindelse med 
utbyttebetaling. I etterkant faller ofte ikke aksjen med like stort beløp som utbyttet, slik man derved kan 
oppnå en meravkastning. Da vi nå er midt utbyttesesong  har vi posisjonert  oss for å dra nytte av dette 
fenomet og har vektet oss opp i de større selskapene som betaler høyt utbytte. 
 
Den norske økonomien, ledet an av olje- og offshore sektoren, går meget bra om dagen og de fleste 
selskapsresultatene er veldige positive. Men de mørke skyene fra kontinentet har ikke helt forsvunnet og 
ser ut til å hindre aksjemarkedet fra å ta av. Vi ser frem til et moderat positivt marked utover våren og 
sommeren, før man skal være på vakt for den tradisjonelle uroen i tiden rundt rypejakta.  Men med lave 
renter, fortsatt høy oljepris og økonomisk bedring i Asia og USA ser vi deretter for oss et solid løft utover 
høsten. 



FORTE Global 

FORTE Global falt med 1,1 prosent i april mens referanseindeksen, MSCI World i norske kroner,  var ned 0,3 
prosent. Hittil i år har fondet steget i verdi med 7,8 prosent mens indeksen har gått 6,5%. FORTE Global 
plasserer seg derved blant de seks beste av i alt åtti globale aksjefond listet på Oslo Børs hittil i år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er Aberdeen Asian Small Cap som har gjort det best i år med en oppgang over 15 prosent. Alle andre 
fond , foruten to, har steget fra 8 til 10 prosent, noe som er godt over verdensindeksen. Carnegie 
Worldwide og Fondsfinans Farmasi ligger litt etter markedet, begge med oppgang på 4,2 prosent. 
 
I April kom fondet litt bak indeksen, hovedsakelig på grunn av korreksjoner blant amerikanske IT aksjer og 
de nordiske markeder som reflekterte seg i kursnedgang i DNB Norden og Templeton Technology. 
 
Sjenerøse sentralbanker i Europa og bedrede økonomiske nøkkeltall fra USA har så langt i år økt 
risikoviljen blant investorer og således ført til en oppgang i de globale aksjemarkeder. I den senere tid har 
vi imidlertid sett svakere økonomiske indikatorer fra Kina, ny pessimisme i Eurosonen og spørsmål 
hvorvidt oppgangen i USA er et blaff eller ikke. Vi tror det i nær fremtid vil komme enda mer støy fra 
Europa, rundt gjeldsproblematikk, høy arbeidsledighet og ny president i Frankrike som vil ha en effekt på 
aksjemarkedet.  Men i USA er det presidentvalg til høsten og det er grunn til å anta at dersom oppgangen 
ikke tar tak, så vil pengekranen åpnes igjen slik at økonomien (og Obama) får det nødvendige spark bak. 
Kina og Asia vil fortsette som den global økonomske motor og selv om turtallet dabber svakt av, så øker 
fremdriften. Denne globale veksten tror vi i fremtiden vil reflekteres med en mindre grad av korrelasjon 
blant verdens aksjemarkeder. Det betyr at det blir enda viktigere å være på rett sted til rett tid for å oppnå 
meravkastning. 
 
FORTE Global er gjennom sin fleksibilitet og nøye globale allokering av underfond veldig godt posisjonert 
til å møte en slik differensiert avkastning mellom verdens aksjemarkeder. Ekstra optimisme får vi fra det 
faktum at de respektive fondene ledes av de fremste forvaltere i verden innen sine områder. 

Kurs per 30.04.2012:    99,1538 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.04.2012:    101,9459 

I april steg FORTE Obligasjon med 0,30 prosent, mens referanseindeksen, ST4X, økte 0,49 prosent. I løpet 
av årets fire første måneder er fondet opp 1,75 prosent og indeksen er opp 0,93 prosent. Fondets oppstart 
var 15. september i fjor, og de siste seks måneder har fondskursen steget 3,32 prosent. Det er den beste 
avkastningen blant alle tretti tilsvarende obligasjonsfond som er listet på Oslo Børs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble ikke foretatt vesentlige endringer i porteføljesammensetningen i april, og rentenivå og 
kredittspreader var stort sett uendret. Mot slutten steg dog obligasjonsprisen noe ved at deler av 
finansmarkedet skiftet allokering fra aksjer til obligasjoner. Den største begivenheten i april skjedde på 
månedens siste dag da statspapirer ble kjøpt relativt kraftig opp med det resultat at indeksen føk i været 
0,49 prosent på én dag.  Kanskje har noen har følt behov for ”windows-dressing” ved månedslutt. 
 
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 samtidig god likviditet. Durasjonen i 

porteføljen er 3,4 år. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.04.2012:    101,6442 

FORTE Pengemarked hadde nok en god måned i april og steg med 0,55 prosent til 1,45 prosents oppgang i 
løpet av årets fire første måneder. Til sammenlikning steg referansindeksen, ST1X, 0,13 prosent i april og 
0,47 prosent første fire måneder. Blant 27 pengemarkedsfond listet på Oslo Børs kan kun et annet fond 
vise til bedre avkastning siste 12 måneder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi meldte i forrige måneds kommentar at avkastningen i FORTE Pengemarked og andre tilsvarende fond 
sannsynligvis vil begynne å falle noe fremover i takt med at eldre lån forfaller og nye taes inn til lavere 
rente. For Fortes vedkommende har dette så langt ikke vært tilfelle, da siste måneds avkastning var svært 
bra. Hovedforklaringen er at noen av fondet største posisjoner i løpet av måneden falt i durasjon, dvs 
gjenværende tid til forfall, fra to til under to års segmentet noe som reduserer kredittspreadene vesentlig. 
Dette førte til en relativt kraftig stigning i prisene på disse lånene. Underliggende Nibor-rente som ligger til 
grunn for referanseindeksen har forholdt seg nesten uendret i måneden. Siden nyttår har Nibor falt nær 1 
prosent og kredittspreaden er redusert i takt med at bekymringene rundt gjeldskrisen i eurosonen har 
avtatt. Vi har vanskelig for å se en tilsvarende utvikling fremover, men forventer en moderat og jevn 
verdistigning med fortsatt meravkastning i forhold til de fleste andre pengemarkedsfond. 
 
Fondets portefølje består av ”investment grade”-papirer. Disse er flytende rente (FRN) lån, hovedsakelig 
til norske banker. Alt er såkallte ”20-vektere”. De fleste lånene er til relativt mindre, solide distriktsbanker 
som ofte er for små til å skille ut sine boliglån for å anvende de til sikkerhet for såkalte OMF-innlån, noe 
som er vanlig blant de større bankene. De relativt trygge boliglånene bidrar derfor til ekstra lav risiko for 
FORTE Pengemarkeds lån. 



Skråblikk - Hvordan slå indeksen 
 
Mange lurer på hva indeksforvaltning er, og om det kan lønne seg. En svensk forsker har imidlertid gjort funn 
som antyder at man kan slå indeksen over tid, ved aktiv forvaltning.  
 

En indeks er en måte å sammenfatte et marked eller en sektor og hva den har gitt i avkastning. Indekser blir 
teoretisk beregnet og inneholder ikke transaksjonskostnader. Dermed kan visse indekser være vanskelige å 
etterligne, noe som kan skape avvik mellom indeks og indeksfond. Indeksfondene blir konstruert på litt ulike 
måter, og følger ulike indekser. Noen vanlige former er: 
Indekser vektet på markedsverdi: De fleste indekser definerer et marked, eksempelvis aksjer handlet på Oslo 
Børs. Deretter rangeres selskapene fra høy til lav markedsverdi. De med høyest markedsverdi får mest plass 
og vekt i indeksen. Noen av indeksene er flytjustert, slik at det skal være enklere å kjøpe/selge verdipapirene 
i indeksen. Eksempler på indekser som vekter på markedsverdi er Oslo Børs Hovedindeks, MSCI World og 
S&P500. 
Capped- eller Cap-indeks betyr at vekten til en enkelt aksje i en slik indeks blir begrenset oppad. Denne 
grensen er vanligvis 10 %, slik at den kan benyttes av fond, som skal etterleve det såkalte UCITS-regelverket. 
Oslo Børs Fondsindeks er et eksempel på en cap-indeks.  
Indekser skiller seg også ved at noen inkluderer utbytte, mens andre indekser utelukkende tar hensyn til 
prisbevegelser. I sistnevnte tilfelle blir følgelig utbetalt utbytte, som ofte er en viktig kilde til avkastning i et 
fond, ikke tatt hensyn til. Dette gjør at indekser som inkluderer utbytte vil være de beste når man skal 
sammenligne med indeks.  
 

Noen mener at det er lurt å kjøpe indeksfond, og dermed få en avkastning som normalt er lavere enn 
indeksen man følger, fordi det er vanskelig å bevise statistisk at man kan slå indeksen over tid. Dagens 
Industri melder imidlertid at den svenske forskeren Hanna Setterberg har funnet en metode for å slå børsen 
ved aktiv forvaltning. I sin avhandling ved Handelshøgskolen i Stockholm har hun undersøkt kursbevegelsene 
på Stockholm-børsen mellom 1990 og 2005 og funnet ut at markedet reagerer tregt i forhold til å prise inn 
positive nyheter om selskapenes bunnlinjer. Hun sier at man skal kjøpe aksjer i de selskapene som 
overrasker mest i positiv retning i forbindelse med fremleggelse av selskapenes kvartalsrapporteringer. Hun 
hevder denne metoden kan være med å slå børsen over tid. 
 

Setterberg sier videre at ved å utnytte denne effekten og å kjøpe aksjer i den tiendedelen av børsselskapene 
som har bedret resultatet etter skatt mest fra samme periode året før, får man en pen ekstra avkastning. 
Det skyldes at hele oppgangen som følge av de gode tallene ikke skjer med en gang, som det burde i et 100 
% effektivt marked, men spres over tid og holder seg i 12 måneder etter de positive nyhetene fra de ulike 
selskapene som det er kjøpt aksjer i. Setterbergs avhandling antyder også at aksjeinvestorer kjenner seg 
betydelig mer sikre på selskapenes driftsresultat. De forvaltere som følger selskapene synes det er mye 
enklere å benytte driftsresultatet som måltall over tid, ettersom det viser overskuddet fra selve 
kjernevirksomheten i selskapene som de er investert i.  
 

Kort oppsummert fungerer strategien i Setterbergs metode på følgende måte: Når perioden med 
kvartalsrapportering er over, velger man ut den tiendedelen av børsselskapene som har bedret resultatet 
etter skatt mest, sammenlignet med samme periode året før. Man kjøper aksjer i alle disse selskapene og 
beholder aksjene i 12 måneder. Da selges de, og dette gjentas etter hver rapportperiode, det vil si fire 
ganger i året.  
 

Hvorvidt Setterbergs metode fungerer i praksis, tar vi ikke stilling til, men vi i Forte Fondsforvaltning mener 
at aktiv forvaltning vil gi mulighet til å oppnå bedre avkastning enn indeksforvaltning. En dyktig forvalter kan 
hente ut meravkastning og benytte seg av at markedet ikke er perfekt. Vår konklusjonen er derfor at vi klart 
anbefaler aktivt forvaltede fond.  


