
Januar i oppgang 
 

Januareffekten slo inn også i år, og aksjemarkedet hadde en fin utvikling i årets første måned, 

som så ofte før. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 2,41 %, mens Oslo Børs Hovedindeks 

var opp 4,89 %. Den finansielle uroen i Europa har stilnet og europeiske aksjer har begynt å stige. 

Det er imidlertid aksjemarkedet i USA som har vært toneangivende, og Dow Jones steg 5,77 % i 

januar.  

Politikerne i USA unngikk “the fiscal cliff” ved nyttår, men utsatte beslutningen om kostnadskutt 

til slutten av februar. De samme politikerne har blitt enige om å heve det såkalte gjeldstaket, slik 

at landet ikke får likviditetsproblemer. I januar ble det rapportert om en negativ utvikling i BNP i 

4. kvartal 2012 i USA. Veksten var -0,1 %. Dette overrasket mange analytikere, siden mange 

andre nøkkeltall har vært positive den siste tiden. En nærmere titt på tallene viste imidlertid at 

forsvarsutgiftene er kuttet med 22 %. Dette senker selvsagt veksten.  

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, eller Fed, har beslutte å opprettholde 

“Operation twist”. Det vil si at Fed kjøper langsiktige statsobligasjoner, men i motsetning til 

tidligere hvor de solgte tilsvarende korte statspapirer, trykker de nå nye penger.  Dette er kraftig 

stimuli til økonomien. Fed har uttalt at de vil føre denne politikken til enten arbeidsledigheten er 

under 6,5 % eller inflasjonen blir høyere en 2,5 %.  Det er fortsatt et stykke dit, siden 

arbeidsledigheten ligger i underkant av 8 % og inflasjonen er langt nede på 1 %-tallet.  

Resultatsesongen i USA startet uten noen store bomber. Apple fikk hard medfart på børsen i 

januar. Selskapets resultat var godt, men tilfredsstilte ikke forventningene. 

Krisen i eurosonen har kommet i bakgrunnen, og det er lite nyheter rundt land som Hellas, 

Spania og Italia. I Spania er det fortsatt negativ vekst på grunn av den høye arbeidsledigheten. 

Noen lyspynkter er det likevel. Under eurokrisen i fjor sommer la Spania ut en tiårs 

statsobligasjon til 7,5 % rente. I januar la landet ut en ny tiårs statsobligasjon til en rente på 5,1 

%. Dette viser at hestekuren landet har vært gjennom har virket. Alt er dog ikke like bra, 

ettersom landets statsminister nå er blitt anklaget for korrupsjon. Motoren i EU, Tyskland, ser 

store muligheter ved at Euro består som fellesvaluta. Sammen med det nye stabiliseringsfondet i 

EU vil Tyskland gjøre alt som er nødvendig for å beholde eurosamarbeidet. De europeiske 

aksjemarkedene har steget over 30 % etter at krisen var på sitt verste i fjor sommer.  
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HSBCs PMI-indeks for tjenestesektoren i Kina endte høyere i januar, enn analytikerne hadde spådd.  

Indeksen endte på 56,2 i januar mot 56,1 i desember. Tall over 50 indikerer at det generelt er 

stigende aktivitetsnivå. I januar har kineserne blitt rammet av svært kraftig luftforurensning. Årsaken 

er heftig fyring med kull. Fremover vil vi nok se at kineserne legger mer vekt på fornybar energi for å 

få bukt med luftforurensingen. Spesielt solenergi vil passe godt i Kina, og det vil ikke være 

overraskende om det kommer en storstilt utbygging av dette etter hvert.  

Her hjemme var det business as usual i januar. Lav arbeidsledighet, lave renter, nesten ikke inflasjon 

og stigende boligpriser. Oslo Børs endte 

måneden med en solid oppgang. Noen aksjer 

fikk imidlertid større kursutslag. Northland 

Resources gikk ned 90 % i januar. Årsaken er 

at selskapet meldte om en kostnadsprekk på 

1,5 milliarder og dermed sannsynligvis må 

emittere nye aksjer. Det forventes også at 

selskapets obligasjoner må nedskrives. Hvis 

det skjer, vil sannsynligvis de gamle aksjene 

bli nullet. I den positive enden fant vi 

Norwegian Air Shuttle med en oppgang på 

15,7 % i januar. DNB var opp 8,5 %. Selskapet 

nyter godt av  utsettelsen av innføringen av Basel III. Oljeprisen var noenlunde stabil i januar på rundt 

110 USD/fat.  

 

Vi ønsker våre lesere en riktig god februar måned! 

Utvalgte nøkkeltall for januar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.1.2013

OSEBX 4,89 % 10- års stat, Norge 2,55

MSCI AC World 2,41 % 10- års stat, USA 1,99

S&P 500 5,04 % 3 mnd NIBOR 1,87

FTSE 100 6,43 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -2,16 % Brent spot 3,87 %

Euro/USD 2,95 % Gull -0,74 %

Euro/NOK 0,76 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.1.2013:    102,5214 

FORTE Pengemarked fortsetter å levere god avkastning til andelseierne og fikk en avkastning på 
0,37 % i januar. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,12 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. 3 
måneders NIBOR har ligget på rundt 1,85 % den siste måneden, etter å ha falt ett prosentpoeng 
gjennom 2012. Markedet forventer at NIBOR vil ligge rundt dagens nivå det neste året. Norsk 
økonomi er god, og utvikler seg samlet sett bedre enn hos Norges handelspartnere. Dette øker 
sannsynligheten for at Norges Bank vil være blant de første som setter opp renten.  
 
FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et meget godt alternativ til 

bankinnskudd. I januar gikk kredittspreadene på bankpapirer ned, noe som bidro til god 

avkastning. I løpet av måneden ble det blant annet kjøpt papirer i Lillesand sparebank, Søgne og 

Greipstad sparebank, Åsen sparebank, Bamble og Langesund sparebank, Storebrand Bank.  



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.1.2013:    104,7265 

FORTE Obligasjon gav en avkastning på 0,10 % i januar. Referanseindeksen, ST4X, gikk til 

sammenligning i minus, -1,03 %,  i samme periode. Det er en forholdsvis bra avkastning i en periode 

hvor rentene har steget. Årsaken til den relativt gode avkastningen er at kredittspreadene har sunket. 

 

 

 

 

 

 

De langsiktige rentene for statsobligasjoner steg markert både i Norge, Tyskland og USA i januar. 

Nivået for norske 10‐års statsobligasjonsrenter steg med hele 0,67 % poeng til 2,62 %. Tilsvarende 

rente i USA har steget til ca 2 %. 

FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i banker eller livselskaper, og har dermed forholdsvis 

lav risiko. Fondet har siden i fjor sommer hatt en relativt stor andel kontanter, ca 30 %. Dette ble gjort 

i påvente av høyere rente, noe som inntraff i januar. Fondet har gjort en del kjøp i januar og 

kontantandelen er dermed redusert til ca 10 %. Kjøpene er bl.a. foretatt i Sparebanken 1 SMN, 

Sparebanken 1 Vest, Sparebanken Rogaland, BN bank, Swedbank og Sparebanken Møre.  



FORTE Norge 

Kurs per 31.1.2013:    87,2378 

Aksjemarkedet hadde en god start i 2013, og fondsindeksen på Oslo Børs la på seg 4,8 % i januar. En 

ellers bra måned for FORTE Norge ble imidlertid spolert av tap i Northland Resources som kostet 

fondet 2,7 %. Avkastningen i fondet ble derved 2,2 % i januar. 

 

 

 

 

 

 

Driverne av oppgangen i årets første måned var i stor grad børslokomotivene DNB, Yara, Statoil og 

Telenor, som også er FORTE Norges fire store posisjoner.  Stigende laksepriser førte også til solid 

oppgang i laksesektoren hvor vi den seneste måneden har økt eksponeringen til rundt 10 % av 

fondet. Kjøpet av Norwegian Air Shuttle ved årsslutt har vært vellykket da aksjen steg hele 15,7 % i 

januar. 

I forbindelse med at ny forvalter, Jomar Kilnes, overtok forvalteransvaret etter nyttår har det skjedd 

noen endringer i sammensetningen av porteføljen. Eksponeringen mot oppdrett har økt, og likeså har 

vektingen mot olje og offshore steget fra rundt 20 % til 30 %. Dette er gjort gjennom økning i noen 

eksisterende posisjoner og kjøp av Salmar, Awillco Drilling, Wilh. Wilhelmsen ASA, Høeg LNG og 

seismikkselskapet Dolphin Group.  De vesentligste salgene har vært av Orkla, Norsk Hydro, Gjensidige 

og Tomra der vurderingene var at det gjenstod lite potensiale for videre prisoppgang. REC og Songa 

har også blitt solgt. 

Bakgrunnen for det uventede fallet i Northland er nå kjent gjennom pressen.  Vi kjøpte aksjen i høst 

på bunn til 3,60 kroner og fulgte den opp til over 7 kroner, hvoretter posisjonen vokste til over 3 % av 

porteføljen. I ettertid kan man se at eksponeringen ble for høy i forhold til risikoen. Det betyr lite at 

det var flere, og langt større, forvaltere enn oss som ble kraftig brent. 

Foruten Northland er vi fornøyd med FORTE Norges utvikling siden nyttår og hvordan fondet er 

posisjonert til å få best mulig nytte av den videre fremgang som vi forventer komme på Oslo Børs i 

2013. 



FORTE Global 

FORTE Global hadde en god start på det nye året. Fondet steg med 3,4 % i januar, 1 %-poeng 

bedre enn referanseindeksen , MSCI  World målt i norske kroner, som var opp 2,4 %. De siste 12 

månedene har fondet gitt 8,3 %, hvilket er 0,9 %-poeng bedre enn indeksen. 

 

 

 

 

 

Fondets overeksponering i de skandinaviske markedene har vist seg å være en riktig strategi da 

Oslo Børs ETFen og DNB Norden steg henholdsvis 9,7 og 6.4 % sist måned. Carnegie Worldwide 

Etisk og Franklin European small- midcap leverte begge bedre enn markedet for øvrig, med 

oppgang på rundt 3,4 %. 

De fremvoksende markedene hadde ikke den samme fremgangen som Europa og Nord-Amerika i 

januar, og steg med bare 1,2 %. Aberdeen-fondene Emerging Markets og Latin America, gikk 

tilsammen i null mens Asian small cap-fondet allikevel steg 2,5 %. Nevsky Eastern Europe økte 

med 2 %, noe under sitt hjemmemarked. 

Blant bransjefondene hadde Fondsfinans Farmasi en veldig  god måned, med en oppgang på hele 

6,4 %. Templeton Technology holdt tritt med tech-markedet i USA med sin oppgang på 2,2 %. 

Etter snart to år i virksomhet har fondet ett standardavvik, som er et mål på volatiliteten eller 

risikoen i fondet i forhold til referanseindeksen, på 0,80. FORTE Global har altså gitt en betydelig 

meravkastning, samtidig som at risikoen har vært 20 % lavere enn markedet forøvrig. 

Kurs per 31.1.2013:    105,2788 

Januar 2013



Skråblikk - BNP-vekst og aksjeavkastning 
 
Det går dårlig med de sørlige landene i Europa. I Hellas er arbeidsledigheten i skrivende stund på om lag 27 %. Det ser 
heller ikke ut til å bli bedre med det første. Arbeidsledigheten i Hellas forventes å øke til ca. 30 % i løpet av året. 
Makroøkonomisk er det dystre utsikter, men hva med aksjemarkedet? Vi finner lignende tall for andre land, som 
Portugal, Italia, Irland og Spania. Det er ganske sikkert at disse økonomiene vil forverres før de blir bedre. Hvordan bør 
vi da forholde oss som aksjeinvestor? 
 
De siste årene har det vært vanskelig å «plukke aksjer». Aksjemarkedet har vært styrt av makroøkonomiske forhold, sies 
det. Om det er slik at aksjemarkedene blir styrt av makro, så er det kanskje best for oss investorer å legge mer vekt på 
analyse av slike forhold? Nei, mener vi i Forte Fondsforvaltning. Som aksjeinvestor kjøper du en andel av et selskap. Det 
blir rett og slett feil å kjøpe seg inn i selskaper kun basert på en formening om arbeidsledigheten i et land skal opp eller 
ned. Om du tenker å kjøpe hele selskapet, er det naturlig å sette seg inn i selskapets økonomi, dets ledelse, produkter, 
konkurrenter og tilsvarende. Det bør ikke være annerledes om du kun kjøper en mindre andel av selskapet. I prinsippet 
er det en helt lik beslutning du skal gjøre. Likevel er de fleste investorer kanskje mest opptatt av makro. Makro er 
morsommere å følge med på. Det kommer ny statistikk daglig – og aksjemarkedet reagerer på disse nyhetene. Det føles 
naturlig og viktig å følge godt med på daglig makrostatistikk. Markedet kan svinge raskt på slike nyheter. 
 
Når det gjelder selskapsanalyse er det mindre action. Det kommer kvartalsvise selskapsresultater og noen sporadiske 
børsmeldinger. Dette er også viktige data, men på kort sikt får man følelsen av at disse tallene drukner litt i de store 
makroøkonomiske begivenhetene. 
 
Siden aksjeinvesteringer stort sett er ansett å være mest egnet for litt mer langsiktige investorer, er det greit å teste 
hvordan «riktige makrosyn» har fungert på aksjeinvesteringer gjennom tidene. Her får vi oss en liten overraskelse: Du 
kan godt ha hatt et 100 % riktig syn på hvordan makroøkonomien skulle utvikle seg, men likevel ha bommet grovt på 
aksjeplasseringene. Se for eksempel på utviklingen i amerikansk BNP-vekst sammenlignet med det amerikanske 
aksjemarkedet i grafen nedenfor (kilde: Crestmont Research). 
 
Grafen viser utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet (blå søyler), sammenlignet med amerikansk BNP (lilla søyler). 
Ta for eksempel perioden 1910-1920. Du hadde rett i at den 
økonomiske veksten skulle bli fantastisk med en årlig vekst på 10 % i 
økonomien. Hvilken skuffelse da at årlig avkastning i aksjemarkedet 
kun ble på om lag 1 % p.a. Et lignende tilfelle hadde vi på 70-tallet. 
Økonomien vokste med om lag 10 % per år, men aksjemarkedet ga 
knapt positiv avkastning over 10-års perioden. I det hele tatt ser vi 
betydelige forskjeller på årstakten i aksjemarkedet og årstakten for 
BNP-vekst. På 2000-tallet var en årlig økonomisk vekst på om lag 4 
% ikke så helt ille, men for aksjeinvestorer var perioden en 
katastrofe – med negativ avkastning over en periode på 10 år! Så 
mye for langsiktighet i aksjemarkedet, selv med solid BNP-vekst i 
perioden! 
 
Hvordan kan vi forklare dette? Det er ikke så vanskelig. Aksjeinvestorene hadde alt forutsett den gode økonomiske 
veksten. Det førte til optimisme for fremtidig aksjeutvikling. Dermed ble aksjene «priset til himmels». Når man kjøper 
selskapene for dyrt blir det vanskelig å realisere god avkastning. Selv om den økonomiske veksten blir bra, leverer 
selskapene ikke så høy inntjening som forventet. Investorene blir skuffet og aksjeprisene faller tilbake. 
 
Lærepengen her er følgende: Det er vel så viktig å vurdere om selskapene er riktig priset, som å ha et forhold til 
makroøkonomisk vekst. Av grafen ovenfor ser vi at makroøkonomien har levert gode tall i alle tiårene, bortsett fra 1930-
tallet. Aksjemarkedet, derimot, har levert under fem prosent årlig avkastning i syv av tolv tiår i grafen! 
 
I dag er det ganske dystre utsikter for økonomisk vekst både i Europa og andre OECD-land. Av det kan vi ikke direkte 
slutte at aksjeinvesteringer vil gjøre det dårlig. Kanskje tvert imot. Det er prisingen av aksjemarkedet som først og 
fremst avgjør avkastningen for investorene. Dystre makroøkonomiske utsikter fører ikke akkurat til optimisme. Dermed 
blir aksjeprisingen ikke så alt for høy. Det skaper rom for positive overraskelser! 

 

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. 


