
En hyggelig sommermåned 

August har vært en bra måned i aksjemarkedene både i Norge og globalt. Oslo Børs steg 2,8 prosent, 

og globalt var markedene opp 1,8 prosent. Mye av forklaringen på stigningen var at markedet fikk 

signaler fra den europeiske sentralbanken ESB om at den vil støttekjøpe statsobligasjoner utstedt av 

sydeuropeiske stater. Også sentralbanken i USA, FED har gitt til kjenne at de vurderer økonomiske 

stimuli for å få fart på økonomien og redusere den høye arbeidsledigheten. 

Arbeidsledigheten i USA er på over 8 %, og arbeidsmarkedsrapportene de siste månedene har vist at 

antall nye stillinger er for lavt til å senke arbeidsledigheten. De månedlige Nonfarm payrolls-

rapportene må ligge på rundt 200 000 nye jobber for at arbeidsledigheten skal flytte seg nedover. 

Arbeidsledigheten medfører at boligmarkedet har vært svakt, selv om det har flatet litt ut i august. 

Sentralbanken har kjøpt opp lange statspapirer og dermed senket langsiktige renter til et meget lavt 

nivå. Amerikanske tiårs statsrente var på 1,56 % ved utgangen av august. Når man samtidig vet at 

dette er alternativkostnaden ved å kjøpe aksjer, er det naturlig at aksjemarkedet stiger. S&P500 –

indeksen steg 2,0 % i august. 

I Kina er fallet i boligprisene avtagende. Årsaken til dette er at landets totalitære myndigheter 

gjentatte ganger har redusert reservekravene til landets banker. Bankene kan da låne ut mer, og 

dermed har fallet i boligprisene avtatt. Økonomene i Nordea mener imidlertid at det vil komme en 

finanskrise i Kina om ca. 3 år. Det kinesiske aksjemarkedet, representert ved Hang Seng-indeksen i 

Hong Kong  falt 1,6 % % i august 

I Europa er problemene langt større. Arbeidsledigheten er særdeles høy både i Tyskland, Frankrike, 

Spania og Italia, altså i alle de toneangivende landene i eurosonen. Tyskland er lokomotivet i 

Eurosonen, og landet er i stor grad avhengig av at euroen består. Hvis Hellas trer ut av 

eurosamarbeidet, en såkalt  ”Grexit”, har økonomer beregnet at bruttonasjonalproduktet i Tyskland 

kan  falle med opp til 10 %. Det er først og fremst de tyske bankenes store fordringer mot grekerne, 

som vil kunne forårsake et slikt fall i BNP. Tyskland vil antakelig derfor sette mye inn på å bevare 

euroen slik den er i dag. Tyske meningsmålinger viser imidlertid at 75 % av befolkningen ønsker at 

Hellas forlater euroen. Den europeiske sentralbanken, ESB har skapt forventninger til at den vil 

støttekjøpe spanske og italienske statsrenter. Dette har medført at optimismen kom tilbake i 

aksjemarkedet. DAX-indeksen i Frankfurt  steg 2,9 % i august.  
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Utvalgte nøkkeltall for august 

Dersom støyen rundt euroen avtar, har aksjemarkedene mer å gå på. Obligasjonsrentene er svært lave i 

Tyskland, noe som normalt indikerer at det går mot en større krise eurosonen. Aksjemarkedet og 

rentemarkedet går dermed ikke helt i takt. 

Etter at norsk økonomi i en lang periode har fosset fremover, vil norsk næringsliv kunne begynne å merke 

eurokrisen ved at bedriftenes salgsvolum går ned, spesielt for de selskapene som har størsteparten av sin 

omsetning  i eurosonen. Norske kroner har styrket seg betydelig mot både euro og dollar. Styrkingen mot 

Dollar medfører at 3 måneders Nibor har falt fra 2,44 % i begynnelsen av måneden til 2,06 % ved slutten 

av måneden. Norges bank holdt sin innskuddsrente uforandret på 1,5 % i august. Før rentemøtet var det 

visse forventninger til at banken ville kutte renten. Fortsatt forventer markedet at Norges Bank må kutte 

en gang til, før renten igjen begynner å stige mot slutten av 2013. Den norske tiårs statsrenten har holdt 

seg under 2 % i hele august , noe som gir god drivkraft til det norske aksjemarkedet. Oslo Børs 

Hovedindeks steg 2,8 % i august på relativt lave volumer. Oslo Børs er billig, men ikke råbillig. Dette betyr 

at børsen kan stige når støyen fra eurosonen forsvinner. 

Yara International ASA er for tiden Fortes favorittaksje. Selskapet er gjeldfritt, og 

kjøper tilbake egne aksjer i stor stil. Aksjen handles på en PE (Pris/Inntjening) på 

8, noe som impliserer en realavkastning på 12 %. Dersom selskapet ikke finner 

nye muligheter for nye investeringer vil utbyttene fra selskapet kunne øke 

fremover. Telenor har spennende dager i India. De forsøker å overta 

datterselskapet Uninor 100%, før det skal bys på nye mobillisenser. Samtidig er 

utropsprisen for de nye lisensene avgjørende for om selskapet fortsatt skal satse 

i India. Telenor har hittil investert 17 milliarder kroner i landet. Telenor kjøper 

også tilbake egne aksjer i stor stil. 

 

Vi ønsker våre lesere en riktig fin september måned! 

Børser Endring i august Rentemarkedet Per 31.8.2012

OSEBX 2,81 % 10- års stat, Norge 1,88

MSCI AC World -1,76 % 10- års stat, USA 1,56

S&P 500 1,54 % 2 mnd NIBOR 2,06

FTSE 100 1,35 %

Valutamarkedet Endring i august Råvaremarkedet Endring i august

USD/NOK -3,98 % Brent spot 9,71 %

Euro/USD 2,31 % Gull 4,81 %

Euro/NOK -1,83 %



FORTE Norge 

Kurs per 31.08.2012:    86,0626 

Første del av den tradisjonelt urolige perioden i aksjemarkedet fra august til oktober gikk over all 
forventning, til tross for mørke skyer i deler av verden rundt oss.  Andelsverdien til FORTE Norge steg med 
2,8 prosent i august, likt med referanseindeksen, OSEFX. Hittil i år har fondet steget med 7,8 prosent, men 
er allikevel bak referanseindeksen som har økt med 16,2 prosent. 

 
I forvaltningen av fondet har vi nøye fulgt uroen in eurosonen og den reduserte veksten i Kina som fort 
kunne ha skapt store nedsalg av norske aksjer, spesielt fra utenlandske investorer.  Disse er gjerne 
investert i den høyt prisete oljesektoren, og for å redusere en slik risiko har vi hatt relativt mindre 
eksponering mot aksjer i blant annet oljeservice.  I stedet har vi fokusert mer mot undervurderte selskaper 
i tradisjonell industri, så som Norsk Hydro, Yara, Norske Skog og DNB. I absolutte tall har denne strategien 
gitt en god avkastning, men relativt sett har porteføljen blitt liggende bak referanseindeksen.  Fondet har 
ikke fått fullt utbytte av en del spenstige aksjer, men har samtidig unngått en antatt høyere risiko.  Store 
fall i kursene på Storebrand, Songa og REC har samtidig bidratt negativt. Nettopp disse aksjene mener vi 
nå handles til stor rabatt til underliggende verdier. 
 
I august måned var det Norske Skog, Schibstedt, Det norske, EMGS og Marine Harvest som gikk best, alle 
med verdiøkninger på godt over ti prosent. I motsatt ende bidro REC, Algeta og Songa mest negativt. At 
markedet kan være volatilt illustreres av Songa som var opp 16 prosent etter første uke i august, for 
deretter å falle til et tap på nær 8 prosent for måneden. 
 
Sist måned ble det foretatt noen mindre endringer i porteføljen. Posten i Schibstedt ble trimmet litt ned 
og en solid gevinst ble realisert. For å øke eksponeringen innen oljeservice noe nærmere indeksen, kjøpte 
vi en 2 prosents post i seismikkselskapet Polarcus. Med sin meget moderne flåte har vi stor tro på at 
selskapet vil lykkes i et stadig større seismikkmarked. Northland Resources som er i ferd med å starte opp 
en stor malmgruve i Nord-Sverige med utskipning i Narvik, falt kraftig mot slutten av perioden til tross for 
at utbyggingen går i henhold til plan og budsjett.  Vi vurderte dette som en meget god inngangspris og 
kjøpte en post tilsvarende  én prosent av porteføljen. 
 
Vi er fortsatt aktsomme for kortsiktig volatilitet, men tror at vi ved nyttår kan se tilbake på et meget godt 
år for aksjemarkedet, og for FORTE Norge. 

Bidragsanalyse august 2012



FORTE Global 

En svekkelse i dollar og euro i forhold til norske kroner på henholdsvis 3,1 og 5,8 prosent i august trakk ned 
avkastningen i FORTE Global siste måned.  Fondet falt med 2,1 prosent, mens referansindeksen, MSCI 
World i norske kroner, var ned 1,8 prosent.  Til sammenligning  steg indeksen  uttrykt i dollar med 1 
prosent. Hittil i år har fondet økt med 5,6 prosent i verdi, og referanseindeksen i norske kroner har steget 
med 6,6 prosent. 
 
Denne måneden var det Franklins søk etter billige aksjer 
blant europeiske ”small-/midcaps” som gav  det beste 
bidraget. Templeton Technology, som er 95 prosent 
investert i USA, holdt følge med stigningen i det 
amerikanske markedet på rundt 2 prosent, men 
omregningen til en styrket norsk krone spiste opp 
gevinsten.  Fondene i fremvoksende økonomier var 
taperne i august. Reduserte veksttall fra Kina resulterte i 
5,5 prosent nedgang i de kinesiske aksjeprisene og denne  
nyheten påvirket markedet i flere andre fremvoksende 
økonomier. 
 
Åtte av fondets ni underfond har prestert bedre enn sine respektive indekser målt i lokal valutahittil i år. 
Bare Carnegie Worldwide ligger bak, med en oppgang på 6,1 prosent mot verdensindeksen som har økt 
med 7,0 prosent. Best absolutt og relativ avkastning har Aberdeen Asian small cap gitt, med 19,1 prosent 
oppgang sammenlignet med tilsvarende indeks som har steget bare 9,8 prosent. Det faktum at FORTE 
Global fortsatt ligger én prosent bak referanseindeksen skyldes derfor ikke utvalget av de enkelte 
underfond, men heller at fondet har vært undervektet i det amerikanske markedet, som har steget over 
10 prosent i år, samt at fondet i perioder har hatt en relativt stor kontantbeholdning. 
 
Dersom EU får en viss kontroll med de økonomiske utfordringen i PIIGs landene, samt at vi unngår en 
videre sterk styrkning av norske kronen, ser vi høsten lyst i møte for alle oss som investerer internasjonalt. 
 
 

Kurs per 31.08.2012:    96,9924 

Bidragsanalyse august 2012



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.08.2012:    106,1233 

August var nok en strålende måned for FORTE Obligasjon! Fondet fortsatte sin positive utvikling, og hadde 
en verdistigning på 0,70 prosent i juli. Hittil i år har avkastningen vært på hele 5,91 prosent og siste 11,5 
månedene (fondet startet 15.9.11) har avkastningen vært 7,38 prosent. Fondet har klart best avkastning 
blant alle obligasjonsfond i sin kategori! Referanseindeksen, ST4X, har til sammenligning gått 1,85 prosent 
hittil i år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondet investerer kun i ”investment grade”-papirer, hovedsakelig i regionale norske banker. Det har vært 
gjort en del handler i fondet i august, blant annet i Sparebanken 1 Nord Norge, Sparebank 1 SMN og 
Storebrand Bank. Fondet har for tiden en kontantandel på rundt 15 prosent for å senke løpetiden på 
porteføljen. Årsaken til dette er at rentene er lave og vi forventer at de langsiktige rentene kan komme til 
å stige fremover. Det vil da kunne være lønnsomt å ha muligheten til å kjøpe papirer på lavere kurser enn i 
dag. 
 

Løpetidene på papirene i FORTE Obligasjon har vært relativit lange, og når kredittspreadene har gått inn i 

august, har dette bidratt til fondets gode avkastning. De langsiktige rentene har kommet videre ned som 

følge av usikkerhet i eurosonen. Dette har også bidratt til høyere kurser på papirene. ESB søker å senke 

usikkerheten i eurosonen ved at de sier at de vil kjøpe spanske og Italienske statsobligasjoner. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.08.2012:    103,4253 

FORTE Pengemarked økte med sterke 0,54 prosent i august måned. Hittil i år er fondet opp 3,18 prosent, 
og de siste tolv månedene har avkastningen etter alle kostnader vært 4,56 prosent. Dette befester fondets 
stilling på topp blant samtlige pengemarkedsfond listet på Oslo Børs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært god kapitalflyt inn i fondet og det har derfor vært gjort en god del handler i august. Fondet 
kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. Kjøpene har vært gjort i 
mellomstore/små sparebanker, som blant annet Blaker Sparebank, Berg Sparebank, Orkdal Sparebank og 
Bien Sparebank. 
 
Kredittspreadene har gått inn i august samtidig som 3 måneders NIBOR har falt fra 2,44 prosent til 2,06 

prosent. Inngang i kredittspread og rentefall er positivt for fondet, og effekten har vært at papirene i 

fondet har økt i verdi. Norges Bank holdt innskuddsrenten uforandret på 1,5 prosent på sitt rentemøte i 

august.  

Norges Bank antydet at renten kunne komme til å falle ytterligere, før den begynner å stige igjen. 

Stigningen estimeres til å kunne skje i slutten av 2013. 

 

 

 

 



Skråblikk - Hvorfor gjør verdiinvestorer det bedre over tid? 
 
Det hersker liten tvil om at verdiinvestorer historisk har vært vekstinvestorer overlegne. Selv de sterkeste 
tilhengerne av teorier om markedseffisiens, ledet an av de amerikanske professorene Fama & French, har akseptert 
verdistilens overlegenhet hva angår avkastning. Fama & French har imidlertid antydet at den høyere avkastningen 
kan tilskrives høyere risiko. Dem om det. Flere av verdens mest suksessrike investorer har en klar verdiprofil. Warren 
Buffett, John Templeton og Seth Klarman kan nevnes her. Likeledes ser vi at en majoritet av de beste aksjefondene i 
USA, med lang historikk, har verdiprofil. 
 

Hva er egentlig forskjellen på en verdi- og en vekstaksje? Helt enkelt kan det sies at verdiaksjer handles til lavere pris 
- eller prismultipler - enn vekstaksjer. For eksempel kan vi rangere universet av aksjer etter PE-nøkkeltallet (Pris/
Inntjening). De aksjene som handles for lavest pris i forhold til inntjening er ”billigst” – eller såkalte verdiaksjer. 
Selskaper hvor investorene forventer høy fremtidig vekst handles til en høyere PE. Investorene er villige til å betale 
en høyere pris eller PE for denne forventede veksten. Problemet er bare at disse forventningene om 
inntjeningsvekst i gjennomsnitt ikke materialiseres! Vekstinvestorene blir for mye tatt av fremtidsvisjonene – de er 
for positive. Når veksten ikke blir så høy som anslått blir de skuffet og ”vekstaksjen” faller i verdi. For å finne svaret 
på hvorfor verdiinvesteringer lønner seg er det greit å gå litt mer praktisk til verks. 
 

Meglerhuset Societe Generale har foretatt analyser av forskjellene på verdiforvaltning og vekstforvaltning. De to 
figurene nedenfor gjengir noen av hovedkonklusjonene. I den første grafen er forvalterstilene delt inn i kvintiler 
(20%). Avkastningen for de tjue prosent av aksjene med sterkest vekstkarakteristika fremkommer i den første 
søylen, mens søylene lenger til høyre har mer verdikarakteristika. Mellom 1985 og 2008 ga vekststilen magre 0,5% 
årlig avkastning, mens den mest utpregede verdistilen – den siste søylen – ga en årlig avkastning på nesten 14 
prosent. Over lang tid utgjør det voldsomme forskjeller!  
 

Men, var det slik at verdiaksjer var et bedre alternativ mellom 1985 og 2008, mens andre perioder favoriserer 
vekstaksjer? Over kortere perioder på en dag – en måned – eller noen få år – har det vært tilfelle, men på lang sikt 
er det utvetydig at verdiforvaltning har lønt seg. Figur 2 viser dommen over perioden fra 1871 til 2008, det kan vel 
sies å være en lang nok periode til å anses signifikant... Av grafen i figur 2 ser vi at vekstaksjene (den første søylen) 
har gitt ca. tre prosent årlig avkastning, mens verdiaksjene i den siste søylen har gitt over åtte prosent årlig 
avkastning. 
 
 Figur 1. Vekst- vs. verdistil 1985-2008               Figur 2. Vekst- vs. verdistil 1871-2008 

 

Hvorfor gir verdiaksjer best avkastning over tid? Er det fordi, som Fama & French antydet, at verdiaksjer har høyere 
risiko? Empiriske data tyder ikke på det, snarere tvert i mot. I undersøkelsen vi har referert til ovenfor målte Societe 
Generale også nøkkeltall som standardavvik og Beta. Mellom 1950 og 2007 hadde verdiaksjene et standardavvik på 
omkring 17 prosent, mens standardavviket for vekstaksjene var over 20 prosent. Også målt i form av Beta hadde 
vekstaksjene markant høyere risiko.  
 

Den mer konservative verdinvestoren er ikke like villig til å betale for ”håp, tro og kjærlighet”. Han eller hun søker 
ikke det neste Microsoft eller Apple. Verdiinvestoren vil være mer sikker i sitt aksjevalg. Derfor kjøper han/hun billige 
aksjer – målt ved PE, Pris/Bok, eller lignende, og det virker. Over tid viser det seg at det i gjennomsnitt er mer 
lønnsomt å kjøpe billige aksjer enn dyre! 


