
Fortsatt positiv utvikling 
 

Den positive utviklingen fra starten av året fortsatte i februar, og verdensindeksen målt i norske 

kroner var opp 3,8 % i februar og 7,5 % hittil i år. Det er spesielt stimuliene i USA som påvirker 

verdipapirmarkedene. Oslo Børs Fondsindeks steg 2 % i februar, og er opp 7 % hittil i år. 

I USA har det i februar vært en drakamp mellom president Obama og Kongressen om innføring av 

nye skatter. I Kongressen er republikanerne i flertall og presidenten har mislyktes i å heve skattene. 

Dette medfører at offentlige kostnader må reduseres for å få statsbudsjettet i balanse. Dette trenger 

nødvendigvis ikke være negativt for amerikansk økonomi, men for kraftige kutt kan påvirke 

sysselsettingen i offentlig sektor. Amerikansk økonomi er i svak bedring og sysselsettingen øker i 

privat sektor. De kraftige stimuliene ser ut til å virke. Å trykke penger for å kjøpe tilbake lange 

statspapirer senker langsiktige renter ned til historisk lave nivåer. Den amerikanske sentralbanken 

kan ikke drive denne politikken på lang sikt, fordi det kan skape inflasjon, spesielt hvis den økte 

pengemengden får økt omløpshastighet. Sentralbanken har uttalt de kjører lave renter til enten 

arbeidsledigheten er kommet ned i 6,5 % eller inflasjonen kommer over 2,5 %. Amerikanerne kjører 

altså ekspansiv pengepolitikk for å bedre sysselsettingen og derigjennom få høyere vekst i 

økonomien. Etter at norske kroner styrket seg over 8 % mot dollar  i 2012, har dollaren begynt å stige 

igjen i februar. 

I Europa er arbeidsledigheten stor, men presset mot euro har avtatt. Som følge av dette har flere av 

de søreuropeiske landene kunnet låne penger til vesentlig lavere renter enn for et halvår siden. Det 

er ESB og det nye stabiliseringsfondet i EU som har stått imot presset mot euro. Etter hvert som 

eurokrisen kom i bakgrunnen, steg europeiske aksjer kraftig på slutten av fjoråret. Etter nyttår har 

aksjemarkedene i Europa vært svakere, fordi det har vært større fokus på den konjunkturelle 

nedgangen regionen er inne i. Dessuten var det valg i Italia og markedet fryktet at tidligere 

statsminister Berlusconi skulle komme tilbake. Utfallet av valget ble at det italienske parlamentet ble 

splittet i ulike blokker, noe som kan svekke handleevnen i en krevende situasjon for Italia. DAX-

indeksen i Frankfurt var ned 0,4 % i februar, men er opp 1,7 % siden nyttår. Med resesjon i 

eurosonen vil rentene forbli lave i uoverskuelig fremtid. Med den høye arbeidsledigheten, blir det 

ikke inflasjon, men heller fare for deflasjon. 
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I Kina er det innsatt nye ledere i kommunistpartiet. Blant det første lederne har tatt tak i, er den politiske 

korrupsjonen. De har også uttalt at de ønsker å opprettholde den kinesiske veksten på et høyt nivå. I kjøl-

vannet av den høye veksten har det oppstått inflasjon, og det har dermed vært behov for å holde noe høy-

ere renter. Dette medfører at den kinesiske valutaen yuan styrker seg mot amerikanske dollar. Litt svakere 

vekst enn tidligere har medført at kinesiske banker har fått redusert sine reservekrav for å kunne øke kre-

dittene. Kina fortsetter å investere store penger i Afrika for å få tilgang til sårt tiltrengte råstoffer til pro-

duksjon av varer, og sørger samtidig for at oljeprisen holder seg på et høyt nivå. 

Høy oljepris gir høy sysselsetting i Norge. Den høye oljeprisen sørger også for høy aktivitet i olje- og olje-

servicebransjen. Arbeidsledigheten ligger rundt 3,0 %, og inflasjonen ligger på ca. 1,3 %. 3 måneders Nibor 

ligger rundt 1,8-1,9 %. Kredittspreadene kom betydelig inn i 2012, i takt med bedret inntjening i bankene. 

Finansminister Sigbjørn Johnsen har innført strengere krav til egenkapital i storbankene for å yte boliglån. 

Dette er et regelverk småbankene allerede benytter. DNB antyder at de forventer at utlånsrentene vil sti-

ge. I så fall vil inntjeningen i bankene bli enda bedre. Av de store norske aksjene var Norwegian Air Shuttle 

og Schibsted blant de aksjene som steg mest i februar. Norwegian var opp 34,3 %, og er opp 55,4 % hittil i 

år. Høyt belegg på selskapets ruter og drivstoffgjerrige fly har bedret inntjeningen i selskapet. Schibsted 

har hatt høyere rubrikkannonseinntekter og steg 10,8 % i februar, men er bare opp 3,4 % hittil i år. Den 

bransjen som har gått best i februar, er lakseprodusentene, med Bakkafrost og Salmar i spissen. Salmar 

eier for øvrig en betydelig andel av færøyske Bakkafrost. Salmar steg 12,5 % i februar og er opp 30,9 % 

hittil i år. Bakkafrost steg 18,2 % i februar og er opp 20,7 % hittil i år. I den andre enden finner vi tungvek-

terne Statoil og Yara som var ned henholdsvis 1,90 % og 5,9 % i februar. 

Undertonen i aksjemarkedene er positiv. Eurokrisen er nedtonet. Det tilføres kraftige stimuli i USA, og det 

er fortsatt høy vekst i Kina. Sammen med rekordlave renter, er dette en av de beste forutsetningene man 

kan ha for aksjemarkedene. Vi tror fortsatt at aksjemarkedene kan komme til å stige ytterligere, til tross 

for at Dow Jones Industrial endte på «all time high» i begynnelsen av mars.  

Utvalgte nøkkeltall for februar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 28.02.2012

OSEBX 1,56 % 10- års stat, Norge 2,38

MSCI AC World 4,98 % 10- års stat, USA 1,89

S&P 500 1,11 % 3 mnd NIBOR 1,86

FTSE 100 1,34 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 5,04 % Brent spot -4,11 %

Euro/USD -3,83 % Gull -4,96 %

Euro/NOK 0,92 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 28.02.2013:    102,7595 

FORTE Pengemarked fortsetter å levere god avkastning til andelseierne og fikk en avkastning på 0,23 % i 

februar. Hittil i år er fondet opp 0,60 %. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,25 % i 

samme periode. Rentene har stabilisert seg, og vi forventer derfor en stabil avkastning fremover. 

 

 

 

 

 

 

FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. 3 måneders 

NIBOR har ligget på rundt 1,9 % den siste måneden. 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 handelspart-

nere. Dette minker sannsynligheten for at Norges Bank vil sette opp renten på neste rentemøte, som er 

14. mars. For Pengemarkedsfondet vil dette bety en jevnt god avkastning fremover, sammenlignet med 

bankinnskudd. 

FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et meget godt alternativ til bankinn-

skudd. De fleste bankene fondet investerer i har levert gode resultater for 2012, noe som øker sikkerheten 

for papirene vi investerer i. I løpet av måneden ble det blant annet kjøpt papirer i Drangedal og Tørdal 

Sparebank og Sparebank 1 SMN.  



FORTE Obligasjon 

Kurs per 28.02.2013:    105,0955 

FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,35 % i februar og er opp 0,46 % hittil i år. Referanseindeksen, 

ST4X, gikk til sammenligning minus 0,06 % i samme periode. Rentestigningen vi har sett de siste månedene 

har flatet ut, og bidratt til bedre avkastning i fondet. 

 

 

 

 

 

 

De internasjonale lange rentene for statsobligasjoner falt noe tilbake i februar, etter å ha steget markert 

de to foregående månedene. Også korte renter falt svakt tilbake. Kredittspreadene har holdt seg noenlun-

de i ro i samme periode. Dette har gitt en positiv avkastning i februar.  

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

risiko. De fleste bankene fondet investerer i har levert gode resultater for 2012, noe som øker sikkerheten 

for papirene vi investerer i. Fondet har gjort en del kjøp i februar. Kjøpene er blant annet foretatt i Spare-

Bank 1 SMN, Sparebanken Nord Norge, Storebrand Bank, BN kreditt, Toten Sparebank og Sparebank 1 SR-

Bank.  



FORTE Norge 

Kurs per 28.02.2013:    88,5996 

FORTE Norge steg 1,56 % i februar, og til sammenligning steg referanseindeksen, OSEFX, med 2,06 %.   

Hittil i år har fondet steget i verdi med 2,06 % mens indeksen har lagt på seg 6,66 %. Mens årets første må-

ned hadde en sterk oppgang jevnt fordelt over de fleste sektorer, ble februar ganske annerledes.  Denne 

måned utmerket bank og oppdrett seg med oppgang på nesten 12 % for begge sektorer.  Olje og oljeser-

vice falt imidlertid 1,5 %, mens store industriselskaper som Norsk Hydro, Yara og Kongsberggruppen tapte 

henholdsvis 3%, 5,8 % og 11 %.  

 

 

 

 

 

Norwegian fortsatte oppgangen med 34 % stigning mot tynnere luft.  Det ble fondets klart beste aksje i 

februar, til tross for at vi underveis trimmet beholdningen for å unngå for stor eksponering og risiko.  Like-

så dro vi god nytte av vår relativt høye eksponering i laks og tjente godt på Marine Harvest, Salmar og Cer-

maq. Vekting i tråd med indeksen ga også en bra uttelling på våre bankaksjer. Mye av dette ble imidlertid 

spist opp av laber avkastning i den relativt større oljesektoren, samt industriselskapene nevnt ovenfor. 

Norsk Hydro og Yara har falt på bakgrunn av svakere aluminium- og gjødselpriser den senere tid. Vi tror 

prisene kommer tilbake i løpet av året og at det vil medføre en solid økning i aksjeprisen.  Kongsberggrup-

pen prises, spesielt av utlendinger, fortsatt som en upopulær våpenprodusent, til tross for at godt over 50 

% av selskapets omsetning nå er offshore-relatert teknologi.  Når dette synker inn forventer vi at aksjen vil 

bli verdsatt langt høyere enn i dag.  

Aker Solutions skapte, gjennom noen uklare uttalelser i februar,  bekymring rundt selskapets riggengasje-

ment med Statoil. Dette førte til at aksjen falt over 12 %. Vi anså at tvilen som ble skapt i markedet var 

sterkt overdrevet og kjøpte derfor en 3 % posisjon i selskapet. I ettertid er halve fallet tatt igjen. Andre nye 

posisjoner i fondet er Sparebankene Midt-Norge og Nord-Norge. Det later til at bankene vil bli gitt anled-

ning til å imøtekomme høyere krav til egenkapital ved økt inntjening i stedet for nye emisjoner og kutt i 

utbytte. Dette er selvfølgelig bra for aksjonærene, selv om det ikke er til fordel for låntagerne. For øvrig 

ble posisjonene i Noreco og Norske Skog solgt i løpet av måneden. 

Aksjemarkedet har steget ganske mye siden nyttår, og mange forventer en sedvanlig nedtur i april og mai. 

Med en god blanding av defensive og noen høyere beta-aksjer er vi forberedt, men ikke sikre på at en kor-

reksjon kommer til samme tid eller med stor effekt i år. Norske bedrifter går veldig bra for tiden og aksje-

ne er fortsatt moderat priset  i forhold til tidligere år. Sammen med små, men konsistente drypp med gode 

makronyheter fra USA, Europa og Kina tyder dette på et  fortsatt godt aksjemarked.  



FORTE Global 

FORTE Global steg med 3,9 % i februar og er opp 7,3 % for året så langt. Til sammenligning steg referanse-

indeksen, MSCI All Countries uttrykt i norske kroner, med 5,0 % i februar og er opp 7,5 % hittil i år. Avkast-

ningen både i fondet og indeksen ble godt hjulpet av en styrket amerikansk dollar.  

 

 

 

 

 

Det er store variasjoner i avkastningen i de forskjellige verdensmarkedene hittil i år. Med ny regjering er 

det omsider blitt fart igjen i det japanske markedet, som har steget hele 13 %. USA og de nordiske marke-

dene er opp rundt 7 %.  Europa har steget 3 %, mens fremvoksende økonomier faktisk er uendret for året. 

Med FORTE Globals relative overvekt i fremvoksende økonomier er vi derfor fornøyd med at fondet har 

holdt godt følge med det globale markedet.  

I stillestående markeder er det veldig gledelig å se at Aberdeen fondene; Asian Smallcap, Emerging Mar-

kets og Latin America fortsatt gir avkastning på henholdsvis 7,5, 4,4 og 4,1 % . Også Franklin har overgått 

sitt marked med oppgang på 4,9 % for European Midcap-fondet. Templeton Technology hold godt følge 

med det amerikanske markedet og leverte 5,2  % i februar. Hittil i år er det BULL ETFen på Oslo Børs som 

har levert best med 12,5 % oppgang, fulgt av Fondsfinans Farmasi med 10,8 % og Aberdeen Asian Smal-

lcap og DNB Norden, begge med oppunder 10 %. 

«Bjellesauen» for sentimentet i verdens aksjemarked, DOW Industrial  i USA, passerte nettopp sin  tidlige-

re all-time high fra 2007. Forskjellen fra den gangen er imidlertid at verdivurderinger, representert ved P/

E, i dag er 20 % lavere.  Vi ser også at eurokrisen er i ferd med å avta, at kinesiske ledere igjen fører en eks-

pansiv økonomisk politikk, og at USAs økonomi er sakte på vei tilbake. Tilsammen lover dette godt for vi-

dere fremgang i aksjemarkedene og for FORTE Global.  

Kurs per 28.02.2013:    109,2605 
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FORTE Trønder 

Forte Fondsforvaltning har nå startet  et unikt nytt fond blant ellers mange likeartede norske aksjefond.  

Som investorer ser vi store verdier og muligheter for fremtidig vekst i det midt-norske næringslivet. Vi har 

gjennom opprettelsen av aksjefondet FORTE Trønder skapt et verktøy som vil gjøre det lettere for investo-

rer å delta i denne verdiskapningen. Vi tar mål av oss til å bli en aktiv aktør som bidrar til å øke omset-

ningen av lokale aksjer. Vi ønsker med det å bli en viktig ressurs for lokale børsnoterte selskaper, samt de 

selskapene som ønsker seg på børs. 

Regionen vår har helt spesielle fortrinn i form av menneskelige ressurser, blant annet med utspring fra 

miljøene rundt NTNU og SINTEF. Det har allerede skapt lokale selskaper som er verdensledende aktører 

innom sine felt. Vi kan nevne EMGS, Q-Free, Nordic Semiconductor og Atmel, og flere nye er på vei.  Likeså 

er Trøndelag et sentrum for oppdrettsvirksomhet representert ved  Salmar og Norway Royal Salmon. Det 

norske oljeselskap besitter fra torvet i Trondheim en stor andel av nasjonens nye  gullkalv, det enorme 

oljefeltet Sverdrup. Sentralt i dette lokale næringsliv befinner seg våre lokale banker, Sparebank1 SMN, 

Melhusbanken og flere mindre lokalbanker.  

Fondets mandat er «å investere i selskaper med sterk tilknytting til regionen i Midt-Norge». Med det me-

nes  at selskapet enten har hovedkontor, utspring fra, eller en stor del av verdi-skapningen i regionen.  På 

det grunnlag  kan vi  inkludere noen «reservetrøndere» som for eksempel  Marine Harvest, Atmel, Aker, 

Statoil og Orkla for å øke likviditeten og diversifiseringen i porteføljen, dersom det er ønskelig.  Fondet vil 

ha en balansert portefølje som fordeler seg ganske  likt mellom oljerelatert virksomhet, teknologi, fiske-

oppdrett og finans. Disse sektorene beveger seg  ofte  i forskjellige sykluser og vil derved redusere volatili-

tet, eller risikoen, i fondet. Vi mener at de trønderske selskapene vil utgjøre er en solid og spennende por-

tefølje som over tid vil kunne levere en god avkastning utover det som aksjemarkedet forøvrig gir.  

Fondet vil ha noen færre aksjer enn det typiske norske aksjefondet, men vil være betydelig mindre volatilt 

enn om man bare investerer i noe få av disse aksjene. Til tider vil porteføljen utvikle seg forskjellig fra mar-

kedet forøvrig, men over tid er det vårt mål at det skal gi en bedre avkastning. I tillegg vil våre investorer i 

FORTE Trønder vite at de bidrar til en vitalitet i det midt-norske kapitalmarkedet som er så nødvendig for 

videre vekst i trøndersk næringsliv.  Vi sier velkommen til de som investerer, ikke bare med hodet, men 

også med hjertet! 

 

 



.Skråblikk - Det amerikanske helsesystemet 
 
Den 20. februar utga den amerikanske utgaven av Time Magazine en spesialrap-

port om det amerikanske helsesystemet, som gjør inntrykk. Noen smakebiter og 

kommentarer følger her. For den som fatter mer interesse er artikkelen «Why 

medical bills are killing us» tilgjengelig på internett. 

Amerikanerne bruker om lag 20 % av sitt BNP innen helsesektoren. Det er mye 

sammenlignet med andre utviklede land, hvor normalen ligger rundt 10 %. Pro-

blemet, ifølge artikkelforfatteren, er at amerikanerne ikke på noen målbar måte får noe ekstra 

igjen, selv om de bruker dobbelt så mye penger innen helse. 

Ifølge studier utført av konsulentselskapet McKinsey & Co. bruker USA mer penger på helse enn 

de neste 10 største forbrukerne til sammen (Japan, Tyskland, Frankrike, Kina, UK, Italia, Canada, 

Brasil, Spania og Australia). Den amerikanske versjonen av Statistisk Sentralbyrå anslår at 10 av 

de 20 yrkesgruppene som vil vokse raskest i USA frem mot 2020 vil være relatert til helsesekto-

ren. I dag er New York ansett som verdens finanssentrum, men av byens 18 største arbeidsgivere 

er det åtte sykehus og kun fire finansinstitusjoner. 

Helseindustrien ser ut til å omfavne denne trenden. Ifølge «the Center for Responsive Politics» 

har helseorganisasjoner brukt 5,36 milliarder dollar på lobbyvirksomhet siden 1998. Det tallet 

knuser de 1,53 milliarder dollar brukt av forsvarsindustrien, eller de 1,3 milliarder dollar brukt av 

olje- og gassindustrien. 

Ifølge McKinsey er det store bildet som følger: I 2013 vil helseutgiftene i USA være om lag 2,8 tril-

liarder dollar. Per innbygger ligger dette ca. 27 % over nivået i andre utviklede land. Av de 2,8 tril-

liardene er ca. 800 milliarder offentlige utgifter gjennom Medicare- og Medicaid-programmene. 

Disse offentlige helseutgiftene er hovedårsaken til det økende underskuddet på det amerikanske 

statsbudsjettet. De andre 2 trilliardene er utgifter som betales gjennom helseforsikringer, eller av 

folk uten forsikring. 

Alt dette er slående tall, men likevel bare toppen av isfjellet. Hovedtemaet i spesialrapporten er 

urettferdighetene i systemet, samt hvordan helseselskaper tjener store penger på å utnytte sys-

temet. I USA er det ca. 2900 «non-profit» sykehus og 1000 «for-profit» sykehus. Det er bare det 

at inntjeningsmarginene til begge gruppene ligger på om lag 12 %, altså langt høyere enn andre 

sammenlignbare serviceorganisasjoner. Hvordan kan dette ha seg? Når man begynner å grave i 

hvordan sykehusene fakturerer sine tjenester finner man følgende: Marginene på Medicare- og 

Medicaid-pasienter er gode, men langt fra så gode som når sykehusene fakturerer pasienter med 

helseforsikring, som igjen er dårligere enn prisene de uten forsikring må betale. 

Noen eksempler illustrerer de vanvittige forskjellene. Det å ta en blodprøve koster 13,94 dollar 

når pasienten er behandlet gjennom Medicare/Medicaid. Tilsvarende for pasienter uten forsik-

ring var hhv. 199,50 og 239 dollar på to forskjellige sykehus. Forsikringsbransjen, som har kapasi-

tet til å forhandle med sykehusene, havner på et prisnivå mellom disse to størrelsene.  



Generelt er det snakk om helt utrolige profittmarginer. Ta for eksempel en dose av kreftmedisi-

nen Rituxan, som det koster leverandøren om lag 300 dollar å produsere. På grunn av mulighete-

ne i systemet er leverandøren i stand til å fakturere sykehusene om lag 3 000 til  

3 500 dollar for denne dosen. En kreftsyk pasient, som ikke hadde forsikring, ble av sykehuset 

fakturert 13 700 dollar for en enkelt dose. Det utgjør ca. 45 ganger produksjonskostnaden! 

Et annet eksempel er Febogamma, en sterilisert veske for å styrke immunsystemet. Produksjons-

kostnaden for leverandøren antas å ligge rundt 200-300 dollar for en dose. Med bakgrunn i det 

amerikanske systemet fakturerer leverandøren amerikanske sykehus om lag  

1 400-1 500 dollar for denne dosen. Sykehusene fakturerer igjen Medicare/Medicaid en fast takst 

på 2 135 dollar – en margin på om lag 50 %. Her skal vi ikke dvele ved hva andre amerikanske pa-

sienter betaler, men heller hva som betales for den samme medisinen i andre land. Samme leve-

randør selger ca. 37 % av denne medisinen utenfor USA, så prisene som oppnås der må også 

være attraktive. Når journalistene i Time undersøkte kostnadene i Spania, lå dette om lag 50 % 

lavere enn hva Medicare og Medicaid betalte. Bakgrunnen for dette er at Spania og andre land 

har lovverk som regulerer hvilke påslagsmarginer produsenter av medisiner har lov til å ta. 

Selv pasienter med helseforsikring er i trøbbel. Et eksempel var en familie som hadde så lav sam-

let månedsinntekt som 3 500 dollar. Av dette brukte de 1 000 dollar per måned på helseforsik-

ring. Med en så liten premie var taket på helseforsikringen 75 000 dollar. Mannen i familien ble 

kreftsyk. Behandlingen på sykehuset forlenget livet hans med 11 måneder, men regningen kom 

på 902 452 dollar. Enken og hennes barn ble ansvarlig for å betale restsaldo over forsikrings-

summen. 

Når man hører disse historiene blir det nesten uetisk å tenke på investeringer, men la oss likevel 

gjøre oss noen tanker. Et første innfall er at når størrelsene utgjør så mye som 20 % av økono-

mien i USA og fortsatt er i voksende trend, så kan det finnes investeringsmuligheter. Det samme 

om andre lands helseutgifter skulle nærme seg nivået til USA. Imidlertid er vi tilbøyelige til å fore-

ta en stikk motsatt generell konklusjon. Beskrivelsen ovenfor kan forklare hvorfor det har vært så 

attraktivt å investere i helseselskaper de siste tiårene. Imidlertid ser vi en beskrivelse av et system 

som ikke er bærekraftig over tid. USA er tvunget til å stramme inn på sine utgifter. Det vil være 

naturlig å ta grep om store størrelser, slik som helseutgifter, og innføre strengere regulering. Da 

kan vi se minkende marginer og fallende aksjekurser. Ut fra beskrivelsen ovenfor ser helsesekto-

ren ut som et vepsebol for investorer. Da er det kanskje best å holde seg unna slike aksjer. 

Men la oss for all del håpe at reguleringsmyndighetene fatter en økende interesse! 

 

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. 


