
2013 – et jubelår i aksjemarkedene 

Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksje-

markedene i 2013. «All time high» er blitt nådd i en rekke markeder i løpet av året. Dette til tross for 

at økonomien i deler av verden har vært svak. Det ser uansett lysere ut ved inngangen til det nye året.  

Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,4 prosent i desember og har steget hele 34,8 

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

Fondsindeks steg 0,8 prosent i desember, og er opp 24,2 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. USA har imidlertid besluttet å redusere stimuliene fra 

januar 2014. Effekten av denne politikken har vært svært positiv for konjunkturutviklingen i 2013. 

Den reviderte BNP–veksten i USA for 3. kvartal ble i desember rapportert til 3,6 prosent. Samtidig ble 

det rapportert bedring i antall sysselsatte, og en arbeidsledighet på 7 prosent. Dette viser en 

økonomi i sterk bedring. Den amerikanske sentralbanken, FED, besluttet under sitt todagersmøte i 

desember at nedtrappingen av stimuli skal starte fra nyttår. I 2013 kjøpte FED langsiktige stats-

obligasjoner og boliglånsobligasjoner for 85 milliarder US Dollar hver måned. Fra og med januar skal 

dette beløpet senkes med 10 milliarder US Dollar hver måned. Mest sannsynlig vil dermed stimuliene 

være avviklet i september 2014. Effekten av å redusere stimuliene er at det forsvinner en enormt 

stor kjøper av langsiktige statspapirer i USA. Det vil fort kunne medføre at kursene på disse verdi-

papirene blir lavere og derigjennom gi høyere langsiktige statsrenter. De langsiktige stats-rentene er 

alternativkostnaden ved å eie aksjer. Stigende langsiktige statsrente tilsier derfor at aksjebørsene i 

USA har mindre å gå på i 2014. 

I Europa fortsetter ECB å kjøpe statsobligasjoner utstedt av sydeuropeiske stater. Disse landene kan 

dermed få en lavere rente og dette bidrar til at landene lettere får økonomisk vekst. De fleste av 

landene i eurosonen befant seg i resesjon i begynnelsen av 2013, men er kommet over i svak vekst 

på slutten av året. Dette viser at Tyskland har lykkes med sin politikk, som gikk ut på å gi kriselån til 

de mest utsatte landene, slik som eksempelvis Hellas. Dette grepet skaffet den nødvendige roen 

rundt pengeenheten Euro. Det er uten tvil i Tysklands interesse å opprettholde Euro. Landet 

eksporterer kvalitetsvarer til resten av Europa. Uten Euro ville en særtysk valuta ha steget kraftig i 

verdi, og gjort de eksporterte varene betydelig dyrere. Dette ville ha senket tysk eksport og Tyskland 

hadde fått svakere vekst. I 2013 har det roet seg rundt Euroen og eurosonen har kommet inn i vekst-

modus. Det har medført at DAX-indeksen i Frankfurt har steget hele 25,5 prosent i 2013.  

I Kina er det i 2013 innsatt nye ledere i kommunistpartiet. For å opprettholde veksten på over 7 

prosent per år, har de nye lederne kommet med en konkret handlingsplan. Det er spesielt mer 

åpenhet, hvor utenlandske investorer får tilgang til det kinesiske markedet som er den største 

endringen sett utenfra.                   Forts. neste 
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Desember 2013 



Dessuten skal statens rolle reduseres. Det mest iøynefallende er imidlertid at de kinesiske bankene 

sliter med høye tap. Dette kan i siste instans medføre en bankkrise. I Asia for øvrig er det spesielt høy 

vekst i landene i Indokina. Disse landene nyter godt av den økonomiske fremgangen i Kina. 

I Sør Amerika hentes det ut og videreforedles råvarer. Sentrale land som Brasil, Mexico og Venezuela er 

oljeeksportører, men sliter med høy inflasjon og ditto høye renter. I Brasil er sentralbankrenten over 10 

prosent. 

Her hjemme begynner norsk økonomi å få lavere vekst. Dette skyldes delvis at bankene er blitt pålagt å 

etablere nye buffere, noe som medfører at utlånsvirksomheten synker. Med lavere kredittilgang 

svekkes de mindre bedriften som har behov for finansiering. Dessuten svekkes boligmarkedet når 

kredittilførselen krymper. Samtidig holder Norges Bank en lav rente for å hjelpe bankene med 

oppbyggingen av nye buffere. Det er vanskelig å holde høyere renter så lenge handelspartene i Europa 

har lav rente, og en høyere rente ville ha styrket norske kroner, slik at eksporten hadde blitt 

skadelidende.     

I 2013 har investorer flest flyttet midler til sikre markeder som Europa og USA, hvor det har blitt 

benyttet pengepolitiske stimuli for å dra i gang bedre konjunkturer. Effektene har ikke latt vente på seg. 

I USA har høyere økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet medført at aksjemarkedet har tatt skikkelig 

av. I andre deler av verden, hvor land med fremvoksende økonomier befinner seg, har børsutviklingen 

vært svak. Etter hvert som konjunkturen bedres i USA og Europa, vil etterspørselen etter råvarer stige. 

De fleste råvarer kommer fra fremvoksende økonomier, og en økt etterspørsel etter råvarer vil kunne 

øke veksten ytterligere i disse landene. Dette vil bidra positivt til den globale økonomiske veksten. 

Sannsynligvis har børsene i Europa og USA mindre å gå på, mens børsene i land med fremvoksende 

økonomier vil kunne stige en hel del i 2014.  

Utvalgte nøkkeltall for desember 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.12.2013:    104,6135 

FORTE Pengemarked ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs målt over siste to år! For hele 2013 er 

fondet opp 2,42 %, etter en desember hvor avkastningen sank 0,03 %. Til sammenligning falt fondets 

referanseindeks, ST1X  også med 0,03 % i desember, men er kun opp 1,62 % for 2013 som helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rekke sentralbanker hadde møter i desember og budskapet var entydig ; «De korte rentene vil bli 

holdt lave en god stund til»! Den amerikanske sentralbanken holdt møte den 18.desember og antydet 

at eksisterende Fed Funds rente på 0-0,25 % er passende, i hvert fall så lenge arbeidsledigheten holder 

seg over 6,5 %. Norges Bank holdt styringsrenten uendret på sitt møte 5.desember og anslår at denne 

holdes på dagens nivå frem mot sommeren 2015, og deretter økes gradvis. Dette innebærer at 

oppgangen i styringsrenten nå forventes å komme et år senere enn Norges bank så for seg i september. 

Dette ga ingen nevneverdige utslag i kortrentene. Noe mere overraskende var det kanskje at den 

svenske Riksbanken senket sin styringsrente med 0,25 % til 0,75 % den 17.desember, samtidig som de 

nedjusterte rentebanen. I likhet med Norges Bank ser også de for seg en uendret rente frem til starten 

av 2015.  

 

Avkastningen på nye papirer i den korte 

delen av rentekurven er for tiden fortsatt 

svært lav, og vi ser for oss at dette vil 

fortsette en stund. Fondet har derfor en 

relativt stor kontantandel plassert i 

særinnskudd i ulike banker, til en høyere 

løpende rente.  

   

FORTE Pengemarked kjøper bare verdi-

papirer i norske banker, og er et meget godt 

alternativ til bankinnskudd! 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.12.2013:    110,9284 

FORTE Obligasjon toppet ved årsslutt Oslo Børs sin liste over obligasjonsfond (2-4) med fabelaktige 6,04 

prosent  i avkastning 2013 ! Fondet beholdt dermed stillingen som nummer en i sin kategori. Dette målt 

over periodene siste måned, siste tolv måneder og siste 2 år! Fondet gir en solid avkastning til en 

forholdsvis lav risiko.  

 

FORTE Obligasjon har gitt en avkastning på 0,43 

prosent i desember, 6,04 prosent i 2013 og 8,41 

prosent i 2012. Referanseindeksen, ST4X, gikk til 

sammenligning 0 prosent i desember og 0,95 

prosent i 2013. 

 

De langsiktige rentene (fra 3 år og oppover) steg 

med 0,1 – 0,2 prosent i løpet av måneden. 

Bevegelsen skyldtes i stor grad den amerikanske 

sentralbanken, FED’s lenge forventede 

annonsering av en moderat nedtrapping av 

kjøpene av lange statspapirer. Bekreftelsen kom på FED`s rentemøte den 18.desember. De signaliserte 

en nedskalering i størrelsesorden $10 mrd. på hvert rentemøte i 2014, gitt at økonomien utvikler seg 

som ventet. Bernanke uttalte på pressekonferansen at obligasjonskjøpene antas å være fullt nedskalert 

mot slutten av 2014. Dette vil mest sannsynlig gradvis føre til høyere lange renter utover i 2014.  

 

Det var kun marginale endringer i kredittspreadene (kredittpåslaget som hver bank må betale ved 

opptak av gjeld) fra 2 år og utover i desember. Det har blitt gjort handler i blant annet SpareBank1 SMN 

og Sparebanken Vest denne måneden. Fondet har fortsatt en forholdsvis stor kontantandel 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 børs-

fall. Vi jobber for at fondets 

kunder skal få solid 

avkastning også i 2014! 



FORTE Norge 

Kurs per 30.12.2013:    101,8402 

2013 ble det beste året i aksjemarkedet på lang tid. For FORTE Norges del økte verdien med 19,3 prosent 

etter fradrag av alle kostnader og honorarer. Ved inngangen til årets siste måned lå fondet an til å ligge 

jevnt med referanseindeksen ved årsslutt, men nedgangen i Det norske Oljeselskap førte til at fondet falt 

0,8 prosent i desember. Fondsindeksen steg med 24,2 prosent for året og 0,8 prosent i siste måned. 

 

Hovedpunktene i fondets strategi per første kvartal i 2013 var 

en solid overvekt i laks og DETNOR, noe overvekt i banker, 

likevekt i oljeservice og undervekt i de store råvarebaserte 

selskapene.  

 

Satsingen på laks var korrekt, men førte også til høy volatilitet 

ved at kursene steg bra på våren, falt kraftig i løpet av 

sommeren og har kommet sterkt tilbake i løpet av høsten. Vi 

tror laksebransjen vil ha et fortsatt veldig godt år i 2014. 

DETNOR var den store skuffelsen. Til tross for stor økning av 

reserveanslagene etter Sverdrup-funnet i 2011 hadde kursen ligget stille, og analysene pekte på god 

kursoppgang. I desember oppdaterte imidlertid Statoil planene for Sverdrup, og kursen falt over 20 

prosent. Høy rentemargin og kostnadskutt har som forventet skapt store overskudd hos bankene. I DNB 

har fondet fått godt betalt for dette, men flere av sparebankene har blitt holdt igjen på grunn av 

nyemisjoner, hvor det ofte blir gitt en kraftig rabatt i prisingen.  I løpet av første halvår hadde vi en 

eksponering i oljeservice tilsvarende vektingen i indeksen. Det ble kostbart da særlig seismikksektoren 

viste stor nedgang i perioden. Vi er nå posisjonert for et fortsatt svakt år innen oljeservice. Tungvekterne 

på børsen hadde et relativt dårlig år, og det faktum at vi var undervektet i Statoil og Yara, og ikke eide 

Hydro og Orkla ble til fondets fordel. 

 

Investeringen i Norwegian har til tross for store svingninger vært en suksess. Verdien doblet seg i første 

halvår, men falt deretter kraftig på høsten. Oppgangen for året ble på 34 prosent, og langsiktig har vi 

fortsatt stor tro på selskapet. DNO International steg over 130 prosent i siste halvår og ble en av fondets 

vinnere. Oljefeltet Tawke i Kurdistan ser ut til å kunne bli på størrelse med Statfjordfeltet. Med svært lave 

produksjonskostnader og nye eksportledninger til Tyrkia, blir det en enorm kontantstrøm fra DNO’s 60 

prosent eierskap.  

 

Ved årets begynnelse hadde vi dessverre et stygt tap i Northland Resources som bidro 2,9 prosent 

negativt. Det var i utgangspunktet et godt prosjekt for utvikling av jernmalm i Sverige, men ledelsen feilet 

massivt på kostnadsestimatene. Det er i etterkant stilt store spørsmålstegn ved hvordan de kommuniserte 

dette til markedet. Sammen med nedgangen i DETNOR på 2 prosent utgjør disse to tapene hele 

differansen til referanseindeksen. Dog antar vi at 19,3 prosent netto avkastning er hyggelig for de fleste av 

våre investorer. For 2014 er målet at FORTE Norge også skal gi en solid meravkastning.  



FORTE Global 

FORTE Global var opp 0,1 prosent i desember, mens verdensindeksen (MSCIAC i norske kroner) steg 1,4 

prosent. I 2013 har fondet steget 21,2 prosent, mens indeksen er opp 34,8 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. 

 

I desember har den amerikanske sentralbanken, 

FED, besluttet å redusere stimuliene på 85 

milliarder US Dollar pr. måned med 10 milliarder US 

Dollar pr. måned fra januar 2014. Med dette 

tempoet vil stimuliene sannsynligvis være avviklet i 

september 2014. Dette kan medføre at langsiktige 

amerikanske renter begynner å stige. Langsiktige 

renter er alternativkostnaden ved å eie aksjer, og 

en langrentestigning vil mest sannsynlig gi svak 

utvikling i verdien av amerikanske aksjer.   

 

De fremvoksende markedene vil antakelig fortsatt ha høyest økonomisk vekst i den globale økonomien. 

Faktisk har veksten i fremvoksende økonomier fortsatt uten at det har vært nødvendig med penge-

politiske stimuli for å «kick-starte» økonomien. Det er BRIC landene Brasil, Russland, India og Kina vi 

forventer vil dra den globale veksten fremover. Når konjunkturene bedres i USA, Europa og Japan, vil 

etterspørselen etter råvarer stige. Råvarene må de hovedsakelig kjøpe av land med fremvoksende 

økonomi. Dette vil bidra til fortsatt vekst i disse regionene. 

 

Når stimuliene i USA og Europa reduseres, er det på grunn av bedre konjunkturutvikling. Børsene der 

har gått mye som følge av utsiktene til bedre konjunkturer. Børsene i fremvoksende økonomier er 

avhengig av god økonomi i industrialiserte land, og har til dels stått stille i 2013. Vi tror at børsene i 

fremvoksende økonomier har mye å gå på. Børsene i USA, Europa og Japan har allerede tatt ut mye 

oppside, og vil ha en moderat utvikling fremover. Forte Global er godt eksponert for en slik utvikling. 

Kurs per 30.12.2013:    123,4101 



Kurs per 30.12.2013:    109,6397 

FORTE Trønder 

Det første året i virksomhet for FORTE Trønder ble utfordrende. Begynnelsen av året og desember ble 

preget av noen store negative priskorreksjoner som førte til at fondet leverte en avkastning på 9,6 

prosent i 2014 og minus 2,8 prosent i desember.  Fondets fokus vil alltid være en absolutt avkastning, og 

ikke relativ til Oslo Børs da investeringsmulighetene er så vidt forskjellige. 

 

Laks ble den desidert beste sektoren gjennom året med dobling av kursen i Norway Royal Salmon, og 

kursøking på henholdsvis 62 og 50 prosent for Salmar og Marine Harvest. Utsiktene ser svært bra ut for 

bransjen i 2014 også. Blant sparebankene utmerket SMN seg med kursoppgang på 62 prosent. 

Sparebanken Møre gjennomførte en nyemisjon som holdt kursen tilbake til oppgang på 10 prosent, 

mens emisjonen i Melhus Sparebank førte til tap på 13 prosent. Spesielt for de to sistnevnte forventer 

vi en sterk forbedring i kommende år.   

 

Teknologi aksjene hadde også en variert utvikling. Nordic Semiconductor leverte 62 prosent avkastning, 

og vi er svært spente på utviklingen i Bluetooth Smart og «internet of things» fremover. Det kan bli 

stort!  Fjorårets Trøndere fra Atmel leverte også solid, nær 30 prosent, mens Evry endte en fin høst 

med oppgang på 10 prosent. Verre gikk det for Q-Free hvor kursen falt over 20 prosent, hvorav det 

meste i desember måned.  Selskapet har en fremragende teknologi innen håndtering av bompenger og 

trafikkfordeling og kanskje kan det nylige lederskifte føre til større verdiskaping. 

 

Olje og oljeservice ble en stor skuffelse. Ved årets begynnelse ble det vurdert at tiden var kommet for 

EMGS til å høste fra sin unike, og patenterte, EM teknologi for seismikk. Oljeselselskapene begynte 

imidlertid en periode med store kostnadskutt og i første omgang gikk det ut over kjøp av seismikk-

tjenester. Gjennom året reduserte vi beholdningen vesentlig, men et dramatisk kursfall førte likevel til 

et negativt bidrag på over 4 prosent.  Kværner Verdal fikk ikke den forventede kontrakten for 

understellet til Ivar Aasen, og i stedet for solid oppgang for Kværner falt også der aksjekursen kraftig og 

gav et tap på 2 prosent. Alle aksjene er nå solgt. Kursfallet i desember i Det norske Oljeselskap som 

følge av Statoils oppdatering vedrørende Sverdrup feltet førte til 20 prosent fall og ytterligere 2 prosent 

negativt bidrag i fondet.  

 

Inngående analyser gjør oss sterke i 

troen på at Trønderselskapene 

kommer sterkt tilbake i år. Laks vil 

fortsette å stige, bankenes 

overskudd vil vokse og bunnen er 

nær for oljesektoren. Sist, men ikke 

minst, vil den suksessfylte 

kombinasjonen rundt  SINTEF/NTNU 

og lokale entreprenører fortsette.  



 Skråblikk - Aksjer i 2014 også? 

 

Et nytt godt aksjeår med oppgang på 24 prosent på Oslo Børs er bak oss. Siste to år har børsen steget over 

40 prosent. Nok er nok, sier mange, og spår en kraftig korreksjon eller krakk. Det sa mange av disse for to 

år siden også, og én dag vil de sikkert få rett. Spørsmålet er bare når og hvor sterkt fallet blir. En 

korreksjon er en naturlig følge av kraftig oppgang, og oppgangssyklene varer normalt ikke lengre enn 4 til 

7 år om gangen. Den nåværende oppgangssykelen startet i 2009, straks etter finanskrisen, og er nå 4 år 

gammel. Basert på historisk data kan den således være nær slutten eller vare i 3 år til. Økonomisk vekst, 

selskapenes inntjening og markedets villighet til å betale for inntjeningen avgjør hvor lenge den fortsetter. 

 

Det internasjonale pengefondet, IMF, anslår veksten i verdensøkonomien til å bli 3,8 prosent i 2014, 

anført av de fremvoksende økonomier. I Europa ruller det tyske lokomotivet videre, mens kriselandene i 

sør er på bedringens vei. Spansk eksport nådde faktisk sitt høyeste nivå noen sinne i 2013. Gjennom den 

pågående skiferolje revolusjonen er USA i ferd med å bli energiuavhengig, og optimismen har vendt 

tilbake. Historisk har boligmarkedet ligget i forkant og vært «leading indicator» for oppgangsperiodene i 

det amerikanske aksjemarkedet. Det var først i andre halvår i 2013 det igjen ble litt fart i boligbyggingen, 

hvilket skulle tyde på at vi er i begynnelsen og ikke i slutten av denne positive børssykelen. Usikkerheten i 

år som i fjor er hvordan det går i Kina. Veksten ventes å ligge i overkant av 7 prosent, men den kan fort 

bremse, dersom det oppstår en bankkrise i landet, slik noen spår.  

 

Mange ser på nedtrappingen i kjøpene av lange statspapirer, QE3, som et gledelig tegn på at den 

amerikanske økonomien endelig er klar for å stå på egne ben og vokse uten kunstig stimuli.  

Nedtrappingen vil sannsynligvis føre til noe høyere rente på de lange rentepapirene. Ifølge læreboken bør 

dette føre til press på aksjemarkedet, men spørsmålet er om rentene allikevel vil være så lave at 

investorene fortsatt trekkes til aksjemarkedet. Siden slutten på 70-tallet finner man flere perioder hvor 

stigende renter har gått hånd i hånd med økte aksjekurser. 

  

Det er nå større usikkerhet omkring norsk økonomi enn på lenge, mye som følge av forventet press på 

oljeprisen, blant annet på grunn av den økte skiferproduksjonen i USA. En stor del av den nye 

produksjonen tåler ikke priser under 100 dollar og vil falle bort dersom prisen går vesentlig under.  Vi 

antar derfor et stabilt sideleie mellom 100 og 110 dollar fatet også i 2014. Norske selskaper er 

eksportorientert og vil dra nytte av den globale veksten. Vi ser økte marginer gjennom fortsatt 

effektivisering, økt forbruk og ikke minst, svekkelsen av den norske kronen, som har gjort norske varer 

lettere å selge i utlandet. Dette forventer vi vil kunne øke inntjeningen med mellom 10 og 15 prosent for 

selskapene på Oslo Børs, noe det er naturlig at aksjekursene vil gjenspeile. 

I dag prises Oslo Børs til 11,6 ganger neste års forventede inntjening (P/E). Det er lavere enn det historiske 

snittet på 11,8. Tilsvarende er markedet villig til å betale 1,6 ganger for selskapenes egenkapital (P/B), noe 

som også er lavere enn det historiske snittet på 1,7. Multiplikatorene i det amerikanske markedet er som 

normalt langt høyere enn det norske, men samtidig bare marginalt over sitt historiske gjennomsnitt. 

Derfor er begge markeder i dag antakelig langt fra en slik boble, eller «irrational exuberance», som 

tidligere Fed Chairmain Alan Greenspan beskrev i 2004. Vi minner om at den sprakk først 4 år senere etter 

nye 30 prosent oppgang. Med fortsatt lav alternativ avkastning i rentepapirer er det god grunn til å tro at 

markedet i år vil betale minst like mye for selskapenes inntjening som i fjor. Dersom markedet er villig til å 

øke multiplikatorene til snittet for tidligere år, vil kursene kunne øke mere enn de 10 -15 prosent fra 

inntjeningen alene.  


