
Internasjonal oppgang 
 

September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. 

Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria, samt at den amerikanske sentralbanken 

(FED) fortsetter å stimulere økonomien ved å trykke penger og kjøpe tilbake lange statsobligasjoner, 

er hovedårsakene til oppgangen i september. 

Etter rapportering av gode nøkkeltall fra USA tidlig i måneden var det knyttet stor spenning  til 

offentliggjøringen  av «månedens viktigste tall», sysselsettingsveksten i USA.  Det ble meldt om 

152.000 nye jobber i privat sektor  i august, mens forventingen lå på 180 000. Vel så viktig var det at 

tallene for juli samtidig ble vesentlig nedjustert fra 162 000 til 104 000. Dette kan tyde på at 

oppgangen i amerikansk økonomi  går tregere enn antatt. Arbeidsledigheten er nå kommet ned i 7,3 

prosent. USA er allikevel på riktig vei. Brutto nasjonalprodukt steg med 2,5 prosent annualisert i 

andre kvartal. I første kvartal var veksten 1,8 prosent annualisert, og økningen ga en positiv dreining i 

markedet.  

 

FED lot være å kutte i stimulansetiltakene (QE3) i september, noe som umiddelbart ga utslag i 

finansmarkedene. Mange hadde antatt at en viss nedtrapping av stimulanseprogrammet allerede 

denne måneden. Utsiktene til fortsatt innsprøytning av likviditet førte til at rentene falt og 

obligasjonskursene steg som følge av dette. Råvarevareprisene og aksjemarkedet steg også. Dagen 

etter FEDs beslutning satte den brede Standard & Poor 500-indeksen i USA ny «all-time-high» rekord. 

Indeksen rakk så vidt å sette den nye rekorden, som lyder på 1 729,86, før indeksen falt tilbake. En 

viss feiring har det vært i aksjemarkedene etter at FED fortsatte med de pengepolitiske stimuliene. 

Markedet er imidlertid framoverskuende, og flere tror nå at FED starter nedtrappingen i oktober i 

stedet. Bekymringen for den videre penge- og fiskalpolitiske utviklingen i USA preget de 

internasjonale børsene de siste dagene av september. Amerikanske politikere må innen midten av 

oktober beslutte å øke gjeldstaket på 16 700 milliarder dollar for å unngå at staten går tom for 

penger. Dette vil antakelig gi en god del støy i finansmarkedene fremover. Sommeren 2011 var det 

krangel om gjeldstaket mellom republikanerne og demokrater. Dette medførte at USA mistet trippel 

A ratingen hos kredittvurderingsbyrået Standard &Poor, i tillegg til at det medførte markedsuro og 

kraftig børsfall. Vi får håpe dette ikke skjer denne gangen. 

Eurosonen melder om svak vekst i 2. kvartal, og dette kan tyde på at regionen er ute av resesjon for 

denne gang. Lave renter og støttekjøp av lange statsobligasjoner har vært resepten for å få 

økonomisk vekst. I september var det rentemøte både i Bank of England og i den europeiske 

Sentralbanken. Begge holdt sine signalrenter uendret på 0,5 prosent.                               
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Berlusconis siste politiske krumspring påvirket det europeiske markedet negativt, og det samme gjorde 

engelske nyheter om at statsminister Cameron vil ha ny folkeavstemming om engelsk EU-medlemskap. 

Den store nordiske nyheten i september var Microsofts overtakelse av Nokias mobiltelefonvirksomhet, 

for 5,44 milliarder euro, tilsvarende 44 milliarder norske kroner. Nokia vil sitte igjen med sin nettverks- 

og kartvirksomhet, patenter samt store mengder kontanter. Analytikere mener at Nokia er den store 

vinneren i handelen, og at Microsoft kommer til å trenge tid for å kunne nyttiggjøre seg Nokias 

mobilteknologi. 

Japans aggressive finans- og pengepolitikk vil fortsette å gi landets børsnoterte selskaper et godt 

resultatløft. Aksjerallyet i Kina og Japan har kommet etter at det ble rapportert 3,8 prosent annualisert 

vekst i Japan i 2. kvartal, en markert opprevidering av de foreløpige tallene som lød på en vekst på 2,6 

prosent. En annen faktor som trekkes frem er at Japan ble tildelt sommer-OL i 2020, og statsminister 

Abe lovet i den forbindelse store utbygginger av infrastruktur, noe som vil løfte økonomien. Fra Kina ble 

det sluppet handelstall som viste at eksporten steg 7,2 prosent på årsbasis i august. Det ser dermed ut 

til at høyere vekst i USA, og i eurosonen, gir positive ringvirkninger for kinesisk økonomi.  

Tall fra SSB viste at den norske kjerneinflasjonen steg hele 2,5 prosent fra i august i fjor, langt over 

forventningene på under 2 prosent. Et rentekutt ved Norges Banks rentemøte i september ble det 

derfor avlyst. Norges Bank offentliggjorde dessuten sin regionale nettverksrapport. Bedriftene meldte 

at produksjonsveksten de seneste tre månedene har avtatt noe fra runden i mai, men de ser fortsatt 

moderat vekst de neste seks månedene. Lavere vekst og kapasitetsutnyttelse tilsier en lavere rente, 

mens høyere inflasjon tilsier høyere renter. NAV la frem arbeidsmarkedstall for september, som 

gjenspeiler den avtagende veksten i norsk økonomi. 3,1 prosent av arbeidsstyrken var registrert som 

helt arbeidsløse eller på tiltak ved utgangen av september. Dette er 8 prosent flere enn samme tid i fjor. 

Størst økning i antall arbeidsledige finner man innen bygg og anlegg. Dette reflekteres også i tallene for 

igangsetting av nye boliger i august som viser et fall på 6,4 prosent på årsbasis. Norsk 

eiendomsmeglerforbund melder også om fallende eiendomspriser i september. 

Norge og norske kronen har det siste halvåret gått fra å være annerledeslandet med positivt fortegn til 

annerledeslandet med negativt fortegn. Samtidig ser man gryende tegn til bedring i eurosonen og et 

USA som er i ferd med å komme seg på beina.  

Utvalgte nøkkeltall for september 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.09.2013:    104,2445 

FORTE Pengemarked ligger fortsatt på topp i sin kategori på Oslo Børs, målt over siste to år, og er 

nummer to målt siste 12 måneder! Fondet fikk en avkastning på 0,19 prosent i september. Hittil i år er 

fondet opp 2,05 prosent. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,13 prosent i samme 

periode, og er opp 1,18 prosent hittil i år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NIBOR har ligget nesten flatt gjennom måneden på rundt 1,72 prosent. Norges Bank hadde rentemøte 

den 19. september og valgte da å holde renten uforandret. Statistisk sentralbyrå rapporterte om en 

inflasjon på 2,5 prosent i september, noe som medførte at Norges Bank justerte opp sin rentebane. 

Isolert sett vil dette kunne gi forventninger om noe høyere rente fremover. Norsk økonomi er imidlertid 

i ferd med å slakke noe av, med høyere arbeidsledighet og lavere vekst. Dette vil ha motsatt effekt på 

renten.  

Kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld har steget svakt i løpet av måneden. Det 

har blitt gjort endel kjøp i september, blant annet i Spydeberg Sparebank, Ørland Sparebank, Lom og 

Sjåk Sparebank, Sparebank 1 Nøtterøy, Opdals Sparebank, Trøgstad Sparebank, Hjelmeland Sparebank 

og Ørskog Sparebank. FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et meget 

godt alternativ til bankinnskudd!  
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FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.09.2013:    109,5792 

FORTE Obligasjon hadde 2-års dag den 15.9. og feiret dagen med å gå til topps på Oslo Børs liste over 

obligasjonsfond (2-4)! Dette målt  over periodene hittil i år, siste tolv måneder og siste 2 år! En 

prestasjon vi er meget stolt over!  

FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,35 prosent i 

september, og er opp solide 4,74 prosent hittil i år. 

Referanseindeksen, ST4X, gikk til sammenligning 0,15 

prosent i september og har gått 0,16 prosent hittil i 

år. 

I starten av måneden steg de langsiktige rentene noe. 

Årsaken var at mange antok at FED skulle redusere de 

økonomiske stimulansene. Midt i måneden 

annonserte imidlertid FED at de ikke ville redusere 

stimuliene ennå. Dette førte til at rentene sank. FORTE Obligasjon holder en forholdsvis høy andel 

kontanter i fondet. Dette skyldes at FED har signalisert at de vil redusere de monetære stimulansene 

utover høsten. I dette tilfellet vil rentene kunne stige og kredittspreadene bli høyere. En slik situasjon vil 

by på gode kjøpsmuligheter i obligasjonsmarkedet. Vi velger derfor å holde noe «tørt krutt» i påvente 

av mulige gode kjøp. For øvrig har det blitt gjort handler i blant annet Sparebank Møre, Hjelmeland 

Sparebank, Ørskog sparebank, Voss veksel og landmann og Sparebanken Rogaland denne måneden. 

FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller livsforsikring, noe som senker risikoen i 

fondet. Fremover tror vi en slik eksponering vil være enda mer attraktiv, sammenlignet med 

obligasjoner med høyere kredittrisiko, og vi jobber for at fondet vil fortsette å levere avkastning i 

toppklasse!  
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FORTE Norge 

Kurs per 30.09.2013:    92,5254 

I aksjemarkedet er september ”skrekkmåneden” hvor de store korreksjonene oftest har funnet sted.  I år, 

som i fjor, ble september allikevel en bra måned for Oslo Børs med oppgang i fondsindeksen, OSEFX, med 

0,7 prosent. Enda bedre gikk det for FORTE Norge som steg 3,0 prosent. Hittil i år er fondet opp 8,4 

prosent, mens referanseindeksen har gått 13,1 prosent.  

 

Marine Harvest og Salmar, begge med en økning på 

13,9 prosent, og Bakkafrost med 7,2 prosent gjorde at 

laksesektoren ga et solid bidrag med 2,0 prosent til 

porteføljen i løpet av måneden.  Det ser ut til at 

lakseprisene nå har passert den sesongmessige 

høstbunnen og at prisene igjen vil styre opp mot 

rekordnoteringene fra våren og sommeren. Dette er 

fundamentalt understøttet av et lavt tilbud og en 

fortsatt sterk etterspørsel. Mengden laks i mærene for 

slakting de neste 12 til 18 måneder er begrenset og vil 

støtte opp under høye priser og svært god inntjening for oppdretterne fremover. Laksesektoren utgjør nå 

16,5 prosent av fondets portefølje og vi forventer at overvekten på rundt 11 prosent i forhold til 

referanseindeksen vil gi solid meravkastning også i de kommende måneder.  

Størst oppgang hadde Bridge Energy med oppgang på 40,1 prosent som kom etter et bud på hele 

selskapet. Vi hadde Bridge i porteføljen i forventning om at det kom til å skje noe strukturelt med 

selskapet som ville bringe frem de underliggende verdiene. Det viste seg å riktig, men vi var faktisk ikke 

helt fornøyd med at budet bare lå 40 prosent over siste kurs.  

Andre gode bidragsytere sist måned var Opera Software som steg 10,9 prosent, Telenor med 8,0 prosent 

og W. Wilhelmsen ASA med 7,4 prosent.  I andre enden finne vi Algeta og Polarcus som begge falt over 10 

prosent. 

Investeringsprogrammene til oljeselskapene blir trimmet om dagen, og i første omgang går det ut over 

seismikk. Vi har vært undervektet bransjen og har nå kuttet enda mere ved å selge oss ut av PGS. Derved 

har vi nå bare Polarcus igjen, som vi mener vil ha størst oppside når pendelen snur. Nyervervelser til 

fondet forrige måned var Stolt-Nilsen som er engasjert i kjemikalie- terminaler og tankskip, samt 

eksponering mot den sterkt økende eksporten av LPG-gass fra USA.  

Til tross for endel politisk uro fra den internasjonale arenaen for tiden, er det få makro- eller 

fundamentale forhold som tilsier at den fine oppturen i aksjemarkedet går mot slutten. Rentene ser ut til å 

forbli lave og de som søker avkastning vil fortsatt trekkes mot aksjemarkedet. Vi tror at oppturen sist 

måned for FORTE Norge bare er begynnelsen på solid meravkastning de kommende måneder.  
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FORTE Global 

Det globale aksjemarkedet sto på stedet hvil i starten av september, men tok seg pent opp etter at den 

amerikanske sentralbanken ga beskjed om at de pengepolitiske stimuliene ville fortsette videre. FORTE 

Global var opp hyggelige 3,7 prosent i september, mens verdensindeksen, MSCIAC i norske kroner, steg 

3,3 prosent. Hittil i år har fondet steget 15,8 prosent og indeksen er opp 23,4 prosent. 

FORTE Global er godt posisjonert for et eventuelt fall i aksjemarkedene når den amerikanske 

sentralbanken vurderer å trappe ned på de økonomiske stimulansene, samtidig som det ikke oppnås 

enighet om statsbudsjettet i USA. I september 

ble det kjøpt store mengder aksjer i de 

fremvoksende økonomiene, hvor FORTE Global 

er overvektet i forhold til den globale indeksen. 

Kapitalflyten til fremvoksende økonomier var  

den største som er registrert hittil. 

 

Det var Latin Amerika-fondet til Aberdeen som 

gjorde det best i september, med en økning på 

5,1 prosent. Dette fondet investerer i større 

selskaper i Latin-Amerika, og hadde fordel av 

den store kapitalflyten inn til fremvoksende økonomier. På de neste plassene fulgte Nevsky Eastern 

European og Aberdeen Emerging Market. Førstnevnte investerer i de større østeuropeiske aksjene. På 

den svakere siden finner vi det norske XACT Derivat Bull. 

Hittil i år er det Franklin European Mid cap og Fondsfinans Farmasi som har bidratt positivt i FORTE 

Global, med en vekst på henholdsvis 41 og 34 prosent. Størst nedgang har Latin-Amerika-fondet vist. 

Fondet har blitt påvirket av den generelle nedgangen i råvarebasert industri. 

Det har tidligere i år vært et stort gap mellom prisvurderingen i fremvoksende markeder kontra USA og 

Japan. Dette ble noe redusert i september, og vi forventer at det blir vesentlig redusert i siste kvartal. 

Dette vil komme FORTE Global til gode. 

Kurs per 30.09.2013:    117,8423 
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Kurs per 30.09.2013:    106,1393 

FORTE Trønder 

September ble en god måned for FORTE Trønder, med oppgang på 2,9 prosent, mens fondsindeksen 

steg med 0,7 prosent. Hittil i år har fondet steget 6,1 prosent og henger fortsatt bak indeksen som har 

gått 13,1 prosent. ”Kursreserven ” i store deler av porteføljen er betydelig og vi forventer å fortsette 

gjeninnhentingen frem mot nyttår.  

 

Meravkastningen denne måneden kom fra lakseaksjene Salmar, Marine Harvest og Norway Royal 

Salmon som alle steg mellom 13,7 og 15 prosent. Til sammen bidro de med 2,3 prosent av 

avkastningen, hvilket betyr at resterende del av porteføljen gikk jevnt med markedet. 

Blant teknologiaksjene fortsatte Nordic Semiconductor oppgangen med 4,3 prosent og selskapet synes 

å være på terskelen til noe stort med den nye, energisparende, Bluetooth Smart-chipen for elektroniske 

enheter som kommuniserer med mobiltelefonen. Etter at finansieringsavtalen rundt den store Jakarta-

kontrakten falt på plass i sommer, er Q-Free-aksjen i ventemodus vedrørende endelig start på 

prosjektet. Aksjen falt 3,5 prosent i september. 

EMGS kom tilbake 6,6 prosent i løpet av måneden, men er fortsatt den store taperen i porteføljen, ned 

44 prosent i år. Det norske oljeselskap har vært en skuffelse så langt i år med nesten uendret kurs, en 

kurs som ligger godt under nåverdien av selskapets andel i Johan Sverdrup alene. I tillegg ser det ut til 

at Det norskes andel vil øke når Statoil legger frem nytt ressursanslag for feltet senere i år. Videre får 

man i dag gratis DETNORs 100 prosent andel i Jette-feltet, som er i produksjon, 35 prosent av Ivar 

Aasen, som begynner produksjon om et par år, en stor leteportefølje og 40 prosent av siste dagers 

betydelig funn, Gotha, i Barentshavet. Vi mener det er bare et tidsspørsmål før aksjen verdsettes langt 

nærmere dens reelle verdi. Konsensus blant analytikerne ligger mellom 120 og 135 kroner, og det er en 

pen oppgang fra dagens 85 kr per aksje. 

Den senere tiden har det vært litt omsetning i de unoterte egenkapitalbevisene vi holder i Sunndal  

Sparebank og Aasen Sparebank. Den viser en verdiøkning på henholdsvis 9,5 og 5,7 prosent. Dårligere 

gikk det sist måned med tilsvarende noterte papirer i Melhus Sparebank og SpareBank1 SMN som falt 

med 4,7 og 6,4 prosent.  



 

 

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. 

Skråblikk - Vil markedet overreagere? 
 

Når den amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke, snakker, er hele finansmarkedet på tå hev. 

Nevner Bernanke ordet nedtrapping, går mange investorer helt av skaftet. Etter bare vage hint om en 

nedtrapping av «quantitative easying», som betyr at FED kjøper obligasjoner til verdi av 85 milliarder 

dollar i måneden, opplevde vi i vår og sommer at aksje- og obligasjonsmarkedet reagerte kraftig ned. Før 

eller siden vil nedtrappingene komme, og spørsmålet er; vil markedet da overreagere? 

I september ble det allikevel ingen start på nedtrappingen, slik mange hadde forventet. At 

nedtrappingen starter i løpet av de neste seks månedene er imidlertid ganske klart. Forventningene er at 

kjøpene vil trappes med cirka 10 milliarder dollar i måneden og at hele programmet således vil være 

avsluttet en gang i slutten av 2014. At FED samtidig øker renten under denne perioden er lite sannsynlig. 

De store reaksjonene i forbindelse med snakk om nedtrapping, relaterer seg ikke bare til en slutt på 

lettelsene, men også til den andre etappen, som innebærer innstramminger. Det vil si at man går tilbake 

til et mer normalt rentenivå, i stedet for dagens basisrente på mellom 0 og 0,25 prosent. Man er spesielt 

redd for at denne stigningen blir for kraftig. Det kan stoppe den svake oppgangen som er på gang i 

økonomien, og vil i så fall få en stor negativ effekt for både aksjer og obligasjoner. Investorene vil da 

forvente høyere avkastning og utbytteprosent på sine papirer, og for å oppnå det må papirene prises 

lavere.  

Frykt for at FED-renten vil nærme seg 5 prosent, det vil si som før finanskrisen, tror vi imidlertid er sterkt 

overdrevet. Veksten i USA og Europa vil ligge mellom 2 og 4 prosent i lang tid fremover, sammenlignet 

med 5 til 6 prosent før krisen. Det fører til mindre inflasjonspress og derved mindre behov for å øke 

rentene. På den måten blir presset på aksjer og obligasjoner heller ikke så stort. Aksjemarkedet vil 

normalt være mest volatilt under nedtrappingen og den risikoaverse bør holde noe aksjer, men dog 

være undervektet, i denne perioden. Mot slutten av innstrammingsperioden viser imidlertid våre 

historiske data at det vil være riktig å sitte med mye aksjer.  

Det er to grunner til at aksjemarkedet elsker lave renter. For det første øker det selskapenes inntjening 

ved at rentekostnadene blir lavere. For det andre søker flere investorer til aksjer og presser prisene opp, 

fordi alternativet i rentemarkedet blir så mye dårligere. I aksjemarkedets prisingsmultiplikator, P/E 

(Price/Earnings), påvirker den økte inntjening E’en i multiplikatoren. Villigheten til å betale mere for 

avkastningen øker P’en. Begge deler er positivt for aksjekursen.  

Noen økonomer går så langt at de spår tilnærmet uendrede renter de neste 10 -15 årene. Det tror ikke 

vi, men at det fortsetter en god stund til tror også vi. Som nevnt tidligere vil fortsatt lave renter være et 

uttrykk for lav økonomisk vekst, og da vil inntjening heller ikke være så høy. Vårt svar på det innledende 

spørsmålet blir dermed at vi forventer at markedet vil oppleve volatilitet i begynnelsen av 

nedtrappingen, men at en videre overreaksjon unngås.  


