
Historisk høye aksjekurser 

De globale børsene fortsetter å klatre til nye høyder, godt hjulpet av påtroppende sentralbanksjef 

Janet Yellens budskap om at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) vil opprettholde en 

ekstraordinær løs pengepolitikk, samt sterke reformsignaler fra det kinesiske kommunistpartiets 

partimøte.  

Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 4,5 prosent i november og har steget hele 33 prosent 

hittil i år. Det er spesielt markedene i USA og Europa som har hatt størst oppgang. Oslo Børs 

Fondsindeks steg 2,5 prosent i november, og er opp 23,2 prosent så langt i år. «All time high» har 

vært nådd i flere markeder i løpet av måneden. De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med 

uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for 

konjunkturutviklingen. 

For første gang i historien har Dow Jones-indeksen krysset gjennom 16 000 og Standard & Poor 500 

gjennom 1 800 poeng, mens Nasdaq snuser på 4 000-nivået for første gang siden IT-boblen. Janet 

Yellen har gjort det klart at hun vil videreføre den ekstraordinært løse pengepolitikken til Ben 

Bernanke når hun overtar formannskapet i Federal Reserve (FED) på nyåret. Markedet ble også 

beroliget av Yellens uttalelser om at hun ikke ser noen bobledannelser i finansmarkedene som 

sentralbanken er nødt til å stikke hull på. Forventningen er derfor at FED ikke vil begynne å redusere 

sine stimuli før tidligst i februar. Alt avhenger imidlertid av utviklingen i arbeidsledigheten. Målet er å 

få den ned til 6,5 prosent. Den siste målingen var på 7,2 prosent. Etter at offentlige kontorer i USA 

var stengt i 16 dager i oktober, var det tilfredsstillende at detaljhandelen, utenom bilsalg, steg 0,2 

prosent i oktober. Amerikanske statistikkmyndigheter slapp også tall for inflasjon for oktober. 

Konsumprisindeksen falt 0,1 prosent og er opp 1,0 prosent de siste 12 månedene. USA er derfor ikke 

lenger noen kriseøkonomi. Omsetning av boliger er imidlertid svak, slik at den store formueseffekten 

for private gjennom økte boligpriser er begrenset. 

I Europa ble det rapportert overraskende lav inflasjon. Dette ga den europeiske sentralbanken 

mulighet til å senke sin signalrente med 0,25 prosent til 0,25 prosent. Også den marginale 

utlånsrenten ble senket med 0,25 prosent til 0,75 prosent. Den marginale innskuddsrenten ble holdt 

uendret på 0,0 prosent. Rentekuttet stanset appresieringen av Euro. Etter rentekuttet begynte de 

langsiktige rentene å falle. Den tyske ZEW-indeksen, som baserer seg på en rundspørring blant tyske 

institusjonelle investorer og analytikere om framtidsutsiktene til den tyske økonomien, steg til 54,6 i 

november fra en notering på 52,8 i oktober. Normalnivå for indeksen er 50, og tall høyere enn 50 

viser optimisme. Indeksen er nå på sitt høyeste siden oktober 2009. Irland var ett av landene som 

strevde mest under eurokrisen, men er nå kommet ut av resesjon og kan vise til en svak økonomisk 

vekst.  
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Kinesiske myndigheter har gitt nye detaljer rundt hvordan de planlegger å gjennomføre reformer det 

neste tiåret. En 20 siders oversikt tar for seg rundt 60 ulike strukturelle endringer i det kinesiske 

samfunnet. Nå er målsettingen klarere, og det er lagt vekt på raske endringer. Oppmykingen av 

ettbarnspolitikken innebærer at par kan ha 2 barn hvis en av foreldrene er enebarn. De omfattende 

reformene åpner også for større innenlandsk konkurranse i sektorer som energi, transport og Telecom. 

Myndighetene sier samtidig at de vil utrede et system som kan garantere at utenlandske investorer blir 

behandlet på samme måte som lokale. Forutsetningen er at det ikke investeres i forsvarsindustrien eller 

andre strategisk viktige industrier. Det vil bli åpnet for flere private sykehus og endringer i 

inntakskravene til universiteter og høyskoler. I følge kinesiske aviser, som har fått tilgang til 

kommentarer fra eksperter som har deltatt i utformingen av strategien til den politiske ledelsen, står 

Kina foran en minirevolusjon. Statens rolle i den kinesiske økonomien skal reduseres. Markedet skal 

overta.  

I et forsøk på å temme en vedvarende høy inflasjon, hevet sentralbanken i Brasil renten til 10 prosent i 

november. Det er det sjette rentemøtet på rad der sentralbanken hever renten. Inflasjonen er nå på 

rundt 6 prosent, og det er spesielt matvareprisene som stiger raskt. Det rammer spesielt fattige, som 

protesterer jevnlig mot prisøkningene. Samtidig som prisene har steget, har aktiviteten i landet avtatt. 

 

Det norske BNP-tallet for 3. kvartal ble bedre enn ventet. BNP for Fastlands-Norge var ventet å stige 0,4 

prosent, men ble 0,5 prosent. Norges Bank har anslått en vekst for norsk økonomi i år på 1,75 prosent 

og 2,25 prosent for neste år. Den norske kronen styrket seg mot euro og dollar etter at tallene kom. 

Stadig flere bedrifter går overende. Hittil i år har 3 830 bedrifter måttet stenge dørene. Dette er en 

økning på over tusen bedrifter sammenlignet med samme periode i 2012, samme nivå som under 

finanskrisen. Hovedårsaken til nedleggelsene er høyt kostnadsnivå. Norske lønninger er 20 prosent 

høyere enn i Sverige. Mange bedrifter sliter også med høyt sykefravær. Noen norske sektorer går 

imidlertid bra. Etterspørselen etter laks er langt høyere nå en tidligere. Kanskje blir det det beste året 

noen sinne i laksenæringen. 

 

I de globale aksjemarkedene har investorene begynt å gardere seg mot kursfall. 75 prosent av 

posisjonene i Dow Jones er short-posisjoner. Kanskje ikke så rart når Schillers PE, det vil si pris i forhold 

til gjennomsnittlig inflasjonsjustert selskapsinntjening de 10 siste år, er kommet opp i 25,1 i USA. Dette 

tilsvarer under 4 prosent realavkastning. Veksten i USA er dessuten lav. Samtidig vekter investorene seg 

ned i utviklingsmarkeder og vi får såkalt «flight to quality». Det vil si at det flyttes midler til mer sikre 

markeder, som Europa og USA, noe som igjen presser prisene opp i disse markedene. Dersom 

konjunkturene stiger, forventer vi at kontantstrømmen vil gå tilbake til utviklingsmarkedene.  

Utvalgte nøkkeltall for november 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.11.2013:    104,644 

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

nummer tre målt siste 12 måneder! Fondet fikk en avkastning på 0,21 prosent i november. Hittil i år er 

fondet opp 2,44 prosent. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,15 prosent i samme 

periode, og er opp 1,46 prosent hittil i år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NIBOR har hatt en marginal oppgang fra 1,66 til 1,68 prosent i løpet av måneden. Kredittpåslaget, som 

hver bank må betale ved opptak av gjeld, har vært uendret i løpet av måneden. Det har gått tregere for 

bankene å legge ut nye lån i markedet denne måneden. Mange mindre banker har slitt med å 

gjennomføre emisjoner i markedet. Årsaken er at avkastningen på disse nye papirene er for lav. Som 

følge av lav NIBOR og lave kredittpåslag på korte papirer, har vi solgt ca. 40 % av fondet. De solgte 

renteobligasjonene med flytende rente, var alle papirer med kort løpetid. Salgssummen er deretter 

plassert som særinnskudd i ulike banker, med en høyere løpende rente.    

 

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

bankinnskudd!  



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.11.2013:    110,4597 

FORTE Obligasjon fortsetter å prestere helt på topp! Fondet holder stillingen som nummer en blant 

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

en solid avkastning til en forholdsvis lav risiko.  

 

FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,51 

prosent i november, og er opp solide 5,58 

prosent hittil i år. Referanseindeksen, ST4X, 

gikk til sammenligning 0,62 prosent i november 

og har gått 0,95 prosent hittil i år. 

 

Den europeiske sentralbanken, ECB, hadde 

rentemøte 8. november og senket signalrenten 

med 0,25 % til 0,25 %. Årsaken til 

rentenedsettelsen var at inflasjonen i 

eurosonen hadde kommet ned på et lavere 

nivå enn målsettingen på 2 %. Dette ga ECB 

mulighet til å sette ned renten i håp om å øke den økonomiske veksten i EU. De langsiktige rentene falt 

dermed betydelig i løpet av november måned. Eksempelvis sank 5 års norsk statsrente med 0,13 %. 

Dette medførte at obligasjonskursene steg.  

 

Det har blitt gjort handler i blant annet Sparebanken Rogaland, Sparebanken Vest, Sparebank 1 Østfold 

Akershus, OBOS og Sparebanken SMN denne måneden. Fondet har fortsatt en forholdsvis stor kontant-

andel i påvente av høyere langsiktige renter. 

 

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

risikoen i fondet. Obligasjonene er svakt motkorrelert mot aksjer, og vil derfor kunne stige i verdi under 

et børsfall. Vi jobber for at fondet vil fortsette å levere solid avkastning fremover! 



FORTE Norge 

Kurs per 30.11.2013:    103,656 

FORTE Norge fortsatte fremgangen fondet har hatt i siste halvår. I november var FORTE Norge nummer syv 

blant 66 tilsvarende norske aksjefond på Oslo Børs. Fondet steg med 4,2 prosent i november, 2,2 prosent 

bedre enn referanseindeksens oppgang på 2,0 prosent.  Hittil i år er kursstigningen i FORTE Norge på 21,4 

prosent, mens referanseindeksen, OSEFX, har økt 23,2 prosent. 

 

Fondets meravkastning i november har i hovedsak to 

årsaker: DNO International og Algeta. DNO økte med 

34 prosent sist måned og bidro med 1,4 prosent av 

fondets oppgang.  Aksjen har nå mer enn doblet seg 

siden den ble tatt inn i porteføljen i andre kvartal.  

Allikevel kan den faktisk doble seg på nytt neste år. 

Tawke-feltet anslås nå til å være på størrelse med 

Statfjord. Med 55 prosent eierandel og produksjons-

kostnader under 20 dollar fatet vil det gi enorme inn-

tekter i mange år fremover. Etter oppkjøpet av 

Bridge Energy i september opplever vi nå at også Al-

geta er gjenstand for oppkjøpsplaner.  Aksjen økte 

med 50 prosent, hvilket bidro med 1.0 prosent til oppgangen i november.  

 

Den resterende delen av porteføljen leverte i tråd med markedet. Kongsberg-gruppen, RCL og Høeg LNG 

var blant de beste, med oppgang mellom syv og ni prosent, mens vi finner Seadrill, Norwegian og Subsea 

7, som alle falt i overkant av 5 prosent, i den nedre enden. Vår overvekt i lakseaksjer ga avkastning margi-

nalt bedre enn markedet, men med de meget sterke prisene vi nå ser frem mot jul og russiske og kinesiske 

høytider i januar, forventer vi en solid oppgang på tampen av året i dette segmentet.  Bankaksjene, DNB, 

SR-Bank og SpareBank1 SMN gjorde det også litt bedre enn markedet for øvrig. Vi tror det vil fortsette 

fremover.  

 

Vi gjorde en endring porteføljen sist måned ved at RCL ble solgt og Aker Solutions tatt inn igjen. Kursen i 

RCL passerte vårt opprinnelige kursmål på 255 kroner, og da vi fortsatt ser svært lave priser på cruise fra 

USA, og heller ingen nye triggere, fant vi det best å være disiplinerte og ta gevinst.  Aker Solution har den 

siste måneden solgt et par av sine underselskaper og blitt mere fokusert mot subsea-virksomheten. Snart 

blir de første Sverdrup kontraktene plassert, og AKSO ligger godt an i det henseende. Et stort innsidekjøp 

av Aker ble så den utløsende faktor til at vi kjøpte oss tilbake i selskapet til en pris som var godt under det 

vi solgte for i april.   

 

Etter en vanskelig start på året med et stort enkelttap er vi glad for at vi nå ligger i posisjon til å levere av-

kastning på linje med referanseindeksen 2013. Samtidig mener vi at FORTE Norges portefølje er godt posi-

sjonert for å gi solid meravkastning i 2014. 



FORTE Global 

FORTE Global var opp 2,0 prosent i november, mens verdensindeksen, MSCIAC i norske kroner, steg 4,5 

prosent. Hittil i år har fondet steget 21,1 prosent og indeksen er opp 33 prosent. Det er undervekt i USA 

og Japan som har ført fondet såpass langt bak indeks. Markedene i USA og Japan er høyt priset på 

grunn av økonomiske stimuli, og vi har derfor valgt å ha høyere eksponering i Norden og fremvoksende 

økonomier. Her forventer vi høyere avkastning fremover. 

 

Farmasieksponeringen i porteføljen gjorde 

det best i november, med en økning på 6,3 

prosent. Samtidig fulgte teknologiaksjene i 

større amerikanske IT selskapergodt opp. 

Nordiske aksjer hadde også en god måned. 

Den svakeste utviklingen fikk vi i de Latin-

amerikanske aksjene i porteføljen. 

 

Hittil i år er det europeiske aksjer og 

farmasi aksjene som har bidratt mest 

positivt i FORTE Global, med en vekst på 

henholdsvis 51 og 45,9 prosent. Minst 

oppgang har vi hatt i Latin-Amerika. Latin-

Amerika har blitt påvirket av den generelle nedgangen i råvarebasert industri, samt at toneangivende 

land som Brasil er inne i stagflasjon. 

 

Det store gapet som har oppstått i år mellom prisvurdering i USA, Europa og Japan, kontra 

fremvoksende økonomier, økte kraftig i november. Vi tror at forskjellen vil bli redusert etter hvert som 

konjunkturene bedres i USA, Japan og eurosonen. Det vil kunne gi FORTE Global et løft fremover. 

Kurs per 30.11.2013:    123,2350 



Kurs per 30.11.2013:    112,7535 

FORTE Trønder 

FORTE Trønder hadde en god måned i november og la på seg 4,9 prosent, langt mer enn Oslo Børs’ 

fondsindeks (OSEFX) som steg 2,0 prosent.  Fondet har økt 12,8 prosent siden oppstart. Det var ingen 

selskapsspesifikke hendelser som drev den gode avkastningen forrige måned, men en jevn og bra 

oppgang fordelt utover.  

 

EMGS er på vei tilbake etter en halvering av verdien tidligere i år og steg med 16,5 prosent. Aker, 

somheller ikke har vært noen suksess så langt i år, tok igjen 15,7 prosent. Lakseaksjene Norway Royal 

Salmon, Salmar og Marine Harvest varierte med henholdsvis 11 prosent, 3,8 prosent og 2,3 prosents 

oppgang. Aksjekursene i disse selskapene stiger langt fra like kraftig som lakseprisene, noe som 

indikerer fortsatt oppgang. 

 

Teknologiaksjene gjorde det også bedre enn markedet for øvrig, med oppgang på 7,1 prosent for 

Nordic Semiconductor, 8,0 prosent for Atmel Corp og 4,3 prosent for Q-Free.  Vi har høye 

forventninger, spesielt til Nordic Semiconductors som er glimrende posisjonert for det nye og 

spennende «internet of things». Når det gjelder Q-Free venter «alle» på klarsignal fra Jakarta, noe som 

bør løfte aksjen vesentlig når det skjer. Evry tapte, ikke helt uventet, deler av sin vedlikeholdskontrakt 

med DNB og falt 3,4 prosent i november. 

 

Sparebankene SMN, Helgeland og Møre, gjorde det også bra i november, med økning på 7,4, og 5,9 og 

4,8 prosent. Aksjonærene i Melhus Sparebank, derimot, får fortsatt svi for utvanningen ved emisjonen i 

oktober da egenkapitalbeviset falt ytterligere 1,7 prosent. 

 

Vi har fortsatt stor tro på fondets største posisjon, Det norske Oljeselskap og har forventninger om en 

kursøkning frem mot nyttår. Vi øker nå kursmålet til 125 kroner per aksje innen utgangen av 2014, det 

vil si nær 50 prosent stigning, fra i dag. DETNOR forblir således en kjerneposisjon i FORTE Trønder 

fremover.  



 

 

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 - Investeringsråd 
 

Året 2013 har til nå vært et svært hyggelig år i aksjemarkedet, og mange øker nå sin aksjeeksponering. Kreditt-

obligasjoner er et annet produkt som har steget voldsomt i popularitet. Når man skal investere er det viktig å ha 

med seg noen grunnleggende prinsipper. Her er våre 10 investeringsråd:  

 

1. Forstå sammenhengen mellom risiko og avkastning 

Hvis avkastningspotensialet i et finansielt produkt er høyt, har det sammenheng med risikoprofilen. Skyhøy avkast-

ning til null risiko finnes ikke. 

 

2. Start tidlig 

Begynner du tidlig å sette av penger kreves et langt mindre fast beløp for å nå ditt mål, rett og slett fordi du startet 

tidligere. Albert Einstein skal ha sagt at renters rente er den sterkeste kraft i universet. 

 

3. Diversifiser 

Å samle alle eggene i en kurv er ikke lurt. Tenk på fordelingen mellom det du eier i aksjer, rentepapirer og eiendom. 

Ofte stiger aksjer når renteavkastningen synker og vice versa. Eiendomsmarkedet kan ha sine egne opp- og nedturer.  

En spredning av aktivaene kan forhindre at du taper for mye når en sektor faller mens de øvrige forblir uendret eller 

stiger. 

 

4. Invester langsiktig – det er vanskelig å ”time” markedet . 

Selv de beste profesjonelle investorene har problemer med den tilsynelatende enkle strategien om å kjøpe på bunn 

og selge på topp. Historien viser at oppgangsmarkedene varer lengre og stiger mer enn hva nedgangsmarkedene 

faller.  

 

5. Anvend spareprogrammer med faste månedlig trekk 

Dette er svært enkelt og problemfritt. Når investeringen skjer automatisk blir du heller ikke fristet til å utsette eller 

”time” den. Fordelen er at investeringene blir jevnt fordelt til en gjennomsnittlig pris som kan bli veldig hyggelig over 

tid. 

 

6. Kjenn din egen risikotoleranse 

Hvor mye tap tåler du, og hvor mye svingninger skal til før du mister nattesøvnen? Dersom det er ganske lite bør du 

velge sikrere investeringer, som for eksempel kortsiktige rentepapirer, og en mindre andel aksjer. Husk imidlertid at 

det reduserer muligheten for en større avkastning. 

 

7. Definer din tidshorisont 

Desto lengre tid det er til du skal anvende pengene desto mer risiko kan du ta. Penger som snart skal anvendes til 

store, betydningsfulle anskaffelser bør plasseres i kortsiktige pengemarkedsinstrumenter. Det som ligger lengre frem 

i tid tåler bedre å gå gjennom opp- og nedgangstider. 

 

8. Hold deg informert 

Forstå det du investerer i. Hvilke faktorer fører til verdiendringer, og i hvilken grad? Følg med i media og fagpresse 

om hva som skjer med investeringene dine og samfunnsøkonomien. 

 

9. Vær oppmerksom på omkostningene 

Rådgivere anbefaler helst de investeringer de får best betalt for, og kanskje ikke de som er best for deg. Dette gjel-

der i størst grad for ”spesielle produkter”. 

 

10. Gjennomgå porteføljen  

Det som er en god og fornuftig fordeling i dag er ikke nødvendigvis det i morgen.  Justeringer kan være nødvendig. 

Samfunnsøkonomien og industrielle sektorer går i sykluser og endrer seg stadig. Det gjør kanskje også din økonomi 

og dine målsetninger. 


