
Global økonomi i vekst 

De globale børsene steg igjen i mai. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, mens uroen i 

Ukraina eskalerte ytterligere. Verdensindeksen (MSC I AC World) steg 2,5% i mai, og er opp 2,4% så 

langt i år. Oslo Børs hovedindeks steg imidlertid 4,7% i mai.  

I USA er konjunkturene i klar bedring. Arbeidsledigheten er kommet ned på 6,0%, noe som var det 

politiske målet med å innføre pengepolitiske stimuli. Det er dermed ingen tvil om at den amerikanske 

sentralbanken blir ferdig med nedtrappingen av stimuliene i september i år. Flere indikatorer viser 

samme gode utvikling. Innkjøpssjefsindeksen kom inn bedre enn forventet, samtidig som 

konsumenttilliten øker. Dette kan ha sammenheng med høyere boligpriser i USA. Etter flere gode 

nøkkeltall har de langsiktige rentene begynt å stige litt. Det går også spekulasjoner om Fed må gjøre 

noe med innskuddsrenten. Dette har medført at 3 måneders US Libor har begynt å stige. 

S&P500 indeksen steg moderate 1,0% i mai og er opp 4,1% hittil i år. Dette gir en betydelig lavere 

avkastning i begynnelsen av dette året enn den avkastningen vi så i fjor. Amerikansk økonomi har 

antakelig kommet lengre ut i konjunktutforløpet i år. 

Den europeiske økonomien er i svak vekst, samtidig som inflasjonen er i ferd med å bli et problem. 

Årlig inflasjon i eurosonen sank til 0,5% i mai fra 0,7% måneden før. Inflasjonen i de 18 eurolandene 

har sunket jevnt og trutt det siste året, og presset øker på ECB om å sette ned de allerede rekordlave 

rentene. Lave renter over tid vil kunne bedre veksten, og ECB vil trolig sette alt inn på å holde 

langsiktige renter lave. Lavere inflasjon vil i så måte hjelpe godt. Noen land gjør flere tiltak for å få 

vekst i økonomien. Spania har for eksempel senket selskapsskatten. Noe må gjøres for å få bukt med 

den skyhøye arbeidsledigheten som landet sliter med.   

Russland er satt under hardt press gjennom sanksjoner fra vesten på grunn av annekteringen av 

Krimhalvøya fra Ukraina. Dette oppildnet separatister i Øst-Ukraina til å jobbe for å løsrive seg fra 

Ukraina. Etter presidentvalget i Ukraina har den nye presidenten henvendt seg til vesten, og dette 

har økt konfliktnivået i Øst-Ukraina. Ukraina påpeker at separatistene infiltreres av russiske soldater. 

Dette har medført enda hardere sanksjoner mot Russland. På grunn av sanksjonene sank den 

russiske børsen 5,7% i april. Dette medførte at de russiske aksjene ble billige. Dette har investorene 

sett, og de russiske aksjene steg formidable 12,2% i mai.  

Kinas økonomi vokser fortsatt i et høyt tempo. Veksten i Kinas økonomi for første kvartal 2014 var på 

7,4%. Nye beregninger fra Verdensbanken viser at Kinas økonomi kan bli større enn USAs økonomi 

allerede i år. Det kan imidlertid oppstå noen voksesmerter. Boligprisene faller, og dette kan medføre 

at bankene må ta tap. 
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I Norge økte arbeidsledigheten sterkt fra april til mai. Det ble 2.500 flere ledige i mai, og 72.500 

personer eller 2,7%, er registrert som helt ledige. Det ser ut som om økningen i ledigheten er bredt 

basert både i yrker, alder og regioner. I perioder med lav vekst er ikke sysselsettingen stor nok til å 

holde tritt med befolkningsutviklingen. Utsatte grupper som innvandrere, ungdom og personer med lav 

kompetanse har fått det vanskeligere på arbeidsmarkedet. Statistisk Sentralbyrå meldte i mai om en 

årlig kjerneinflasjon på 2,5%. Dette er Norges Banks målsetting for kjerneinflasjonen i bankens 

rentesetting. 3 måneders Nibor har steget fra 1,65 til 1,85% pro anno. Årsaken er at 3 måneders Nibor 

fikses etter utviklingen i 3 måneders US Libor. De amerikanske kortrentene har begynt å stige, og dette 

slår videre inn i norske Nibor renter. Rentestigningen i 3 måneders Nibor slår inn i lånekostnadene til 

norske banker, og alle industriselskaper som har lån linket opp mot denne renten. Bankene vil da få 

lavere rentespreader, og for å kompensere for den økte 3 måneders Nibor, senker bankene 

innskuddsrentene for publikum tilsvarende for å opprettholde inntjeningsevnen. De økte rentene 

senker overskuddene i industrien, noe som ikke er gunstig for en norsk økonomi med fallende vekst. 

Det norske aksjemarkedet fortsetter imidlertid oppover.  

I de globale aksjemarkedene har aksjekursene løpt fra inntjeningen i selskapene, og det er derfor blitt 

økt sannsynlighet for fallende aksjekurser. De videre tiltakene fra den europeiske sentralbanken vil 

kunne være utslagsgivende. Sentralbanksjef Draghi skapte høye forventninger i markedet sist ECB 

hadde pressekonferanse etter sitt rentemøte.  En svakere akselerasjon i amerikansk økonomi enn 

ventet, for eksempel gjennom inflasjon og høyere renter, vil kunne senke børsene. Det kan en svak 

utvikling i det kinesiske boligmarkedet, og utviklingen i Ukraina også gjøre.  

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for mai 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.05.2014

OSEBX 4,65 % 10 års stat, Norge 2,67

MSCI AC World 2,46 % 10 års stat, USA 2,46

S&P 500 2,10 % 3 mnd NIBOR 1,84

FTSE 100 0,95 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 0,46 % Brent spot 1,26 %

Euro/USD -1,67 % Gull -3,18 %

Euro/NOK -1,10 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.5.2014:    102,4563 

FORTE Pengemarked topper fortsatt listen i sin kategori på Oslo Børs, målt hittil i år, på 2 år og på 3 års 

historikk! Strategien i fondet fungerer bra. I mai leverte fondet en avkastning på 0,50%. Hittil i år er 

fondet opp 1,83%. Til sammenligning steg fondets referanseindeks, ST1X med 0,11 prosent i mai. 

Norges Bank holdt som forventet renten i ro på sitt møte 

8.mai. De pekte på den ene siden på at bankene hadde satt 

ned utlånsrentene og at boligprisene hadde steget mere enn 

ventet. På den annen side hadde forventede styringsrenter 

ute falt. «En samlet vurdering av ny informasjon, og 

risikobildet, tilsier at styringsrenten holdes uendret ved 

dette møtet» skrev hovedstyret i sin begrunnelse. Neste møte er 19.juni, men det er lite som tyder på 

at de kommer til å endre renten før et godt stykke ut i 2015. Fondet vil dermed neppe få noe  

«drahjelp» avkastningsmessig fra høyere flytende renter. Utfordringen vil fortsatt ligge i å optimalisere 

fordelingen mellom plasseringer med hhv. kort og noe lengre løpetid innenfor fondets mandat.  

Summen av lave korte renter og stadig lavere kredittspreader bidrar til at avkastningen på nye papirer i 

den korte delen av rentekurven fortsatt er svært lav.  Fondet har derfor en relativt stor kontantandel 

plassert i særinnskudd i ulike banker, til en høyere løpende rente. 

I mai er det foretatt noen nye kjøp (Haltdal sp.b,Bank Norwegian,Hegra sp.bank), samtidig som en del 

papirer med lav løpende avkastning er solgt ut. Kredittpåslaget på de norske bankpapirene fortsatte sin 

spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld) , riktignok i 

noe lavere takt. Spreadene falt med mellom 0,005-0,03%. 3m Nibor har steget med 0,07% og bidratt 

positivt til avkastningen på de papirene som har hatt rentefastsettelse i mai. Nevnte forhold, i 

kombinasjon med god løpende avkastning, er årsaken til at fondet leverte nok en god måned. 

5 største postene i fondet pr. 31.5.14 %

Storebrand 8,79

Pareto Bank 8,18

Bank Norwegian 4,95

Terra Gruppen 4,66

Grong Sparebank 1,99



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.5.2014:    110,1465 

FORTE Obligasjon fortsetter å levere svært gode avkastningstall !  Avkastningen i mai ble 0,65%  og hittil 

i år er fondet opp 3,28%. Til sammenligning er indeksen ST4X opp med 0,42% i mai og 1,32% hittil i år. 

Fondet topper dermed listen i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4) hittil i år, på 1 år og 2 års 

avkastningshistorikk!!  

De langsiktige rentene (fra 3 år og oppover) falt med mellom 

8 og 14 basispunkter i mai. Fasiten hittil i år er at rentene fra 

2-4 år har steget, mens de lengre rentene fra 4-10 år har 

falt. Vridningen av rentekurven har dermed fortsatt. De 

lengste rentene holdes fremdeles nede av lave amerikanske 

og europeiske renter. Spenningen omkring hva den 

europeiske sentralbanken vil foreta seg med pengepolitikken er høy.  Kredittpåslaget på de norske 

bankpapirene fortsatte sin spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som hver bank må betale ved 

opptak av gjeld) , riktignok i noe lavere takt. Spreadene falt med mellom 0,005-0,03%. 

Fondsobligasjoner var stort sett uendret i mai. De nevnte forhold kombinert med fondets høye løpende 

avkastning, bidro til den gode avkastningen i FORTE Obligasjon i mai. 

Fondet vokser stadig og har nå passert 600mill. til forvaltning! Strategien fungerer godt, og vi ser ingen 

grunn til å endre nevneverdig på den i umiddelbar fremtid. Durasjonen i fondet er for tiden lav, i 

påvente av høyere lange renter. Fondet økte i mai sine plasseringer i bank på bekostning av en del 

papirer som hadde lav avkastning. Av kjøp kan nevnes Sparebanken Vest og Sparebanken Rogaland. 

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 vil fortsette å jobbe for at den gode avkastningen opprettholdes utover i 2014! 

5 største postene i fondet pr. 31.5.14 %

Sparebank1 Rogaland 9,68

Sparebanken Vest 9,62

SpareBank1 SMN 9,05

Sparebanken Møre 8,65

Storebrand ASA 4,56



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.5.2014:    100,8147 

Vårt nyeste fond FORTE Kreditt har vært i drift siden 10.april, og ga i mai en avkastning på 0,35%. Siden 

oppstart (10.april) har fondet gitt en avkastning på 0,81%, noe vi er godt fornøyd med, gitt at fondet har 

vært i en oppstartsfase hvor fullinvestering av oppstartskapitalen har tatt noe tid. Fondet er nå godt 

diversifisert på 34 ulike selskaper. 

Det norske høyrente (high yield) markedet er i 

stadig vekst og er nå det tredje største 

høyrentemarkedet i verden. Kun USA og Europa er 

større. Pengene fortsetter å strømme inn i norske 

High yield fond også i mai, og samlet utgjør disse 

investeringene nå om lag 40 mrd. kroner. 

Kredittspreadene i Europa har fortsatt sin gradvise 

nedgang. Begge de to viktigste kredittindeksene 

har satt nye rekorder. Her hjemme har den siste 

måneden vist en noe flatere utvikling.  Hittil i år har 

Norge ligget litt etter utviklingen i Europa og USA, men dette tror vi vil snu seg i neste halvår. Den 

europeiske sentralbankens ekspansive pengepolitikk, og den makroøkonomiske utviklingen, vil være de to 

viktigste driverne for Europeiske og nordiske kredittspreader de neste 3-6 månedene også. 

I mai har fondet gjort en rekke nye kjøp i bl.a. SpareBank1 SMN, BWG Homes, Golden Energy, Dolphin 

Group og Olympic Shipping. Grafikken nederst viser den løpende renten (yielden) på de ulike papirene i 

porteføljen. Papirene som er markert med rødt er fondsobligasjoner med fast rente. 

FORTE Kreditt har som ambisjon å levere en avkastning som plasserer FORTE Kreditt blant de beste 

fondene i sin kategori i 2014, og vi har i så måte fått en veldig god start. 

 



FORTE Norge 

Kurs per 31.5.2014:    107,2741 

FORTE Norge steg 4,1% i mai, helt likt med Oslo Børs fondsindeks som for øvrig endte måneden med ny 

toppnotering.  Hittil i år har fondet økt 5,4 % og referanseindeksen har steget 8,1%. I mai kunne flere av 

fondets posisjoner vise tosifret avkastning mens det unngikk tilsvarende tapere. 

Gasstank rederiet BW LPG ble i mai, som i april, den beste bidragsyter med 13,1% avkastning inkludert 

utbytte. Siden aksjen ble tatt inn porteføljen i 1.kavartal har den levert til sammen 47,3%. Så lenge det er 

underskudd på tonnasje for LPG frakt, noe vi forventer vil vedvare de neste par årene, vil arbitrasjen 

mellom billig gass i USA og høy pris i Asia føre til svært gode resultater for LPG befraktere som BW LPG og 

Avance som eies i fondet.     

Laksesektoren fortsatte oppgangen, og inkludert pene utbytter ble avkastningen i Bakkafrost  19,9%, 

14,9% for Salmar og 5,5% i Marine Harvest. Sektoren har gitt 15,1% avkastning i år, og med en 

gjennomsnittlig vekting i fondet på 12,3% har oppdrettsaksjene bidratt med nesten en tredel av fondets 

total avkastning. I påvente av noe svakere priser over sommeren har vi vektet ned eksponeringen mot laks 

til 8,5%. Vi tror det vil bli mulig å kjøpe tilbake til noe lavere kurser om et par måneder, slik at fondet igjen 

vil være klart for et sterkt laksemarked til høsten og neste år. 

Blant børslokomotivene ga Telenor og DNB begge 6,6% avkastning i mai, mens Statoil og Yara ga 3,4%. 

Kursen på Yara endte uendret for måneden, men vi solgte hele posisjonen på litt høyere nivå før 

månedslutt. Fondet er nå svakt undervektet indeksen i Telenor og DNB, mens vi bare har 50% eksponering 

i forhold til indeks i Statoil. Med 29,4% avkastning, inklusive utbytte, har Statoil vært den store driveren av 

børsoppgangen i år,og vi tror aksjen nå vil ta en velfortjent pause før videre oppgang. 

Vi kjøpte REC Silisium i slutten av april og hadde en svært hyggelig oppgang på 14,9% i mai. Flere «talking 

heads» i markedet er veldig positive til aksjen mens vi vurderer dens fortsatte tillit fra dag til dag. I løpet 

av måneden ble det meldt at olje fra DNO Internationals enorme felt i Kurdistan for første gang hadde blitt 

solgt i det internasjonale markedet. Aksjen gjorde et byks på nyheten, men da det ble klart at endelig 

godkjennelse fra sentralmyndighetene i Baghdad fortsatt gjenstår, falt aksjen tilbake. Like fullt steg aksjen, 

som er blant de største posisjonene i fondet, 5,5% i mai.  

Tabellen under viser fondets beholdning pr. 31. mai. 



FORTE Global 

Kurs per 31.5.2014:    125,2134 

FORTE Global steg 3,1% i mai, mens verdensindeksen (MSCIAC i norske kroner) steg 2,5%. Hittil i år er 

fondet opp 1,5%, mens indeksen har steget 2,4%. Markedene var mest opptatt av gode amerikanske 

nøkkeltall, og kursene svingte i takt med nyheter derfra. 

I mai har vi redusert vektingen mot nordiske aksjer noe. Årsaken er at vi tror at de nordiske børsene 

begynner å bli høyt priset i forhold til inntjening i de børsnoterte selskapene.     

Den beste plasseringen i FORTE Global i mai var investeringene i Øst Europa. 60 prosent av denne 

investeringen er plassert i Russland. Den russiske børsen steg over 12% i mai. Det er Tysklands holdning 

om at Ukraina må betale for forbrukt russisk gass som har fått Gazprom til å stige i kurs. Russland er 

storleverandør av gass til hele Europa, og de europeiske statene er på sin side avhengig av gass fra 

Russland. 

Svakest var europeiske og amerikanske «small cap» aksjer. Den økonomiske utviklingen i eurosonen er 

fortsatt i svak positiv utvikling, men arbeidsledigheten er veldig høy. Svært lave renter kan stimulere til 

økt vekst, og lavere arbeidledighet. I USA ser markedet for seg at oppsvinget er kommet så langt at det 

er behov for å øke rentene, noe som vil legge en demper på det amerikanske aksjemarkedet. Vi er 

derfor undervektet i USA. 

I 2013 steg børsene i USA, Europa og Japan kraftig på grunn av økonomiske stimuli og utsiktene til en ny 

vekstperiode. Børsene i emerging markets har hengt langt etter, og aksjene i disse markedene har blitt 

relativt billige. Dette til tross for at mesteparten av den globale veksten kommer fra stater i nettopp 

emerging markets, slik som Brasil, Russland, India og Kina. Ett økonomisk oppsving i USA, Europa og 

Japan, vil sette fart i etterspørselen etter råvarer. Prisstigning på råvarene kommer normalt et stykke ut 

i den økonomiske oppgangskonjunkturen, og råvareforekomstene finner vi i emerging markets. 

Stigningen i emerging markets, som FORTE Global har nytt godt av i mai, tror vi derfor kommer til å 

vedvare. 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder hadde en bra måned, målt i absolutt avkastning, med verdiøkning på 2,5% i mai. Salmar, 

Atmel Corp og Aker gav høyest bidrag med avkastning mellom 10 og 10,6%. Hittil i år har fondet steget 

med 7,3%. 

Laksesektoren ga også denne måneden best avkastning, Lakseprisene har holdt seg høye lengere frem 

mot sommeren enn hva de fleste hadde forventet, slik at sektoren også denne måneden ga best 

avkastning. At selskapene annonserte gode utbytter i størrelsesordenen 7,5 til 10 prosent løftet også 

stemningen. Avkastningen i mai, dvs. kursoppgang pluss utbytter, for Salmar, Norway Royal Salmon og 

Marine Harvest var henholdsvis 10,6, 6,3 og 5,6%. Tilsvarende avkastningstall hittil i år er 28,5, 17,8 og 

7,9%.  

Innen IT sektoren reverserte Atmel nedgangen fra april med en kursoppgang på 10,6%, mens Nordic 

Semiconductor fortsatte å gi fra seg gevinsten fra 1. kvartal. I mai falt Nordic 5% og ble med det den 

største taperen i perioden. Evry fortsetter en jevn og trutt oppgang og økte 6,5% sist måned, godt 

hjulpet ved at de sikret en 2,7 milliarder kontrakt med DNB. Det har vært få nyheter fra Q-Free og 

aksjen har vært lite omsatt i den senere tid. Den steg 2% i mai og er opp 7,2% for året. 

Aker leverte 10% oppgang for andre måned på rad. Det er langt mer enn hva de største underliggende 

selskapene, Aker Solution, Det norske og Kværner har steget i samme periode.  «Røkke-rabatten» har 

således blir langt mindre i det siste. Melding fra EMGS om et par nye kontrakter, av relativ kort 

varighet, var ikke nok til å hindre et fall på 2,9%. Vi tror fortsatt at seismikkmarkedet og EMGS-kursen 

har bunnet ut, og vi forventer en markant bedring i andre halvår. 

Sist måned falt DETNOR 1,6% til en nedgang på 4% hittil i år. Først for juni vil vi se den positive effekten 

av Det norskes kjøp av Marathon Oil Norway. Kjøpet av en pågående produksjon av 80,000 fat olje om 

dagen (sammenlignet med Det norskes 4,000 fat i dag) ble gjort til en drøy pris, men den vil alikevel 

være svært positiv for selskapet og dets aksjonærer. 

Kurs per 31.5.2014:    125,2134 



Skråblikk -  Trøndersk teknologivinner 

Ikke mange er klar over at vi har et verdensledende teknologiselskap i Trondheim. Nylig ble Nordic 

Semiconductor kåret til nummer tre på listen over de meste interessante teknologiselskaper i 2014, av 

et ledende amerikansk analyseselskap. Selskapet var blant børsens vinnere i 1. kvartal i år, med en 

oppgang på 35,4%. Dette etter en nær kursdobling i 2013.  

Etter en slik oppgang er det kanskje ikke så rart at aksjekursen i andre kvartal har korrigert noe ned, slik 

at avkastningen hittil i år nå er på rundt 13%. Det er likevel langt høyere enn hovedindeksen for Oslo 

Børs som har økt 7,8%. Nordic Semiconductor (NOD) er en av våre aksjefavoritter, og vi i Forte 

Fondsforvaltning tror at aksjekursen vil kunne nå nye høyder i løpet av andre halvår. 

Grunnen er Nordic Semiconductors perfekte posisjonering med sin Bluetooth Smart chip.  Det er en 

sentral brikke som muliggjør den nye store trenden innen informasjonsteknologi, kallt «Internet of 

Things eller IoT, hvor all verdens ting kobles til nettet. Nordic Semiconductor ledet utviklingen av 

Blutetooth Smart Standarden, som på grunn av svært lavt energiforbruk kan sende data kontinuerlig i 

flere måneder, eller år, på de minste batterier. I årenene fremover vil dette gjøre hverdagen for de 

fleste mye enklere, og føre til en enorm effektivisering for næringslivet. I dag anvendes teknologien 

hovedsakelig til «duppedingser» i skjæringspunktet mellom helse og sport som for eksempel 

pulsklokker og blodtrykksmålere. Dataene sendes trådløst den korte avstanden til mobiltelefonen hvor 

dataene kan analyseres i en applikasjon eller sendes videre til nettet. Innen medisin ser man 

effektivitetsbesparelser og langt bedre informasjon med for eksempel små målere for diabetes og 

hjerterytme som letter kan overvåkes og analyseres. Andre store muligheter er i alarmsystemer, smarte 

strømavlesere, bevegelsessensorer og smarte, såkalte RFID tags på varer i butikkhyllene eller for 

logistik. Når en ting kan identifisere seg selv digitalt og sende data til nettet kan det overvåkes- og 

kontrolleres fra hvilken som helst sted og hvilken som helst annen person eller maskin.  Det gir bedre 

informasjon, og økt sikkerhet og effektivitet. Listen over tings som kan bli «smarte» via en applikasjon 

på mobilen eller nettet er nesten uendelig, og begrenses egentlig bare av fantasien.  

Ifølge det internasjonale analyse byrået IDC finnes det i dag ca 2 milliarder «smart-phones» som kan 

motta og sende data. Innen 2018 øker dette til 5 milliarder, hvor snittet av telefoner vil være koblet opp 

mot 5 forskjellige «ting». Det fører til et marked for 25 milliarder brikker som kan kommuniser den 

første distansen fra gjenstanden til mobil, og verdien anslås til 130 milliarder dollar årlig. Cisco, på sin 

side, snakker om et marked for opp til 50 milliarder enheter ved samme tidspunkt. Uansett hvor stort 

markedet blir, er det sikkert at en stor andel kommer til å bli basert på Bluetooth Smart standarden, 

som Nordic Semiconductor var førende i å utvikle. Nordic ledet utviklingskomiteen bestående av 

representanter fra andre internasjonal IT-giganter.  Bluetooth Smart er egentlig et «språk» som er åpen 

for alle, men som for alle andre språk er det de som kjenner det best som uttryker seg best og mest 

effektivt.  Dette er et fortrinn som Nordic Semiconductors allerede har bevist at de kan utnytte. Siden 

oppstart har selskapet solgt over i milliard av den første Bluuetooth standarden, hvorav 300 millioner 

brikker sist år. Med de nye anvendelsesområdene til Blutooth Smart vil dette øke kraftig de neste 

årene.  

Vi forventer at salget vil nær tredobles fra 700 millioner kroner i 2013 til 2 milliarder i 2016, for deretter 

å fortsette en eksponensiell vekst frem mot 2020. Dagens bruttomargin på 50 % tror vi vil vedvare, 

hvilket vil gi svært hyggelige resultater i årene fremover.                    
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 Ved dagens pris på 30 kroner er aksjen priset til 40 ganger forventet overskudd (P/E) i 2014, synkende til 

11 ganger estimert resultat i 2016. I forhold til salg per aksje i 2014,( Price to Sale, P/S) er kursen i dag 4 

ganger høyere, og ved forventet salg i 2016 er den 2 ganger høyere. For et selskap med en slik forventet 

vekst er disse multiplene, etter vår mening, ikke for høye. Vi mener at dette er en meget god 

inngangsverdi for en aksje som kan doble seg flere ganger i årene fremover. Muligheten er også definitivt 

til stede for at det kommer et bud på selskapet til en heftig kurspremie fra en av de større konkurrentene. 

Vi mener at Nordic Semiconductor (NOD) kanskje er den mest spennende aksje på Oslo Børs i dag, den er 

derfor største posisjonen i FORTE Trønder, og også en vesentlig investering i FORTE Norge. 

                                                            

            

 

 

 

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. 


