
Statoil senket børsen 

Det internasjonale aksjemarkedet steg i juli. Verdensindeksen (MSC I AC World) i norske kroner steg 

0,7 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,9 prosent. Verdensindeksen er dermed opp 8,1 

prosent hittil i år. BNP-veksten i USA viste god bedring, mens arbeidsmarkedstallene var svakere. I 

Norge ble aksjemarkedet preget av en fallende oljepris og nedgang i Statoil aksjen. 

BNP-veksten målt i årlige termer i USA for 2.kvartal ble 4,0 prosent mot forventet 3,0 prosent. Den 

årlige veksten i 1. kvartal var minus 2,9 prosent. Årsaken mener man var vinterstormene. Den høye 

veksten i 2 kvartal sikrer likevel en pen vekst for 1. halvår. Investorene frykter at den amerikanske 

sentralbanken Federal Reserve (Fed) skal øke rentene tidlig neste år. Fed har lagt frem rentekurver 

som viser at styringsrenten skal økes fra sommeren 2015, men god fart i økonomien har ført til 

spekulasjoner på om dette vil fremskyndes. «Verdens viktigste makrotall», Non Farm Payrolls, som 

viser månedlige nyansettelser utenfor jordbruket, viste at det ble skapt 209 000 nye jobber utenom 

jordbruket. Rapporten var litt svakere enn ventet. Markedsaktørene trodde at tallet skulle vise hele 

280 000 nye jobber. Arbeidsledigheten steg fra 6,1 prosent til 6,2 prosent. Dette er såpass gode tall 

at FED fortsetter å avvikle de økonomiske stimuliene. Stimuliene forventes å være sluttført i 

september. Samtidig ble investorene lettet over litt svakere arbeidsmarkedstall. Dette kan hindre en 

fremskynding av renteoppgangen. Dollar har steget 3 uker på rad mot euro, noe som er den lengste 

sammenhengende oppgangsperioden på to måneder. Dollar styrkes mot euro på amerikansk 

innhenting, da det spekuleres i om Federal Reserve vil måtte sette opp renten tidligere enn antatt. 

Situasjonen i eurosonen har forverret seg etter tegnene på et økonomisk oppsving tidligere i år. 

Innkjøpsindeksen i Eurosonen skuffet. Industrisektoren viser tegn på stagnasjon og inflasjonen er 

bare på 0,4 prosent. Spenningen med Russland truer med å lede til en ytterligere tilbakegang i 

forbruket og næringslivets og husholdningenes investeringer. Denne utviklingen vil føre til mer snakk 

om kvantitative lettelser. ECB vil på sin side sikre at langsiktige renter forblir på et meget lavt nivå i 

lengre tid. Markedet fikk seg også en støkk etter at hovedaksjonæren Espirito Santo Financial Group i 

den portugisiske storbanken Banco Espirito Santo stanset handelen i sine aksjer og obligasjoner, med 

henvisning til «betydelige vanskeligheter» hos morselskapet ESI. Ledende analytikere mener det er 

liten grunn til å tro at europeiske myndigheter ikke vil hanskes med den potensielle kollapsen på en 

rask og ryddig måte, men hendelsen belyser eurosonens sårbarheter og aksjemarkedene er nervøse 

for tiden. VM-seier til tross, tyske investorer og analytikere ser mindre lyst på utsiktene for den tyske 

økonomien enn ventet. ZEW-indeksen var ned fra juni til juli. Denne tyske forventningsindeksen, som 

er en ledende indikator for eurosonen, var lavere enn ventet både i forhold til vurderingen av 

nåsituasjonen og utsiktene for det kommende året.       
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I Øst-europa er det den kritiske situasjonen i Ukraina og sanksjonene mot Russland som er blitt 

hverdagen. Uro etter flystyrten i Ukraina var med på å bremse både den norske børsen og øvrige børser 

i Europa. Det politiske presset er økende, men Russlands frynsete styrehistorikk motveies av store 

avkastningstall og kraftig vekst til en lav prising av aktiva. De russiske aksjemarkedene ble rammet hardt 

av uroen i Ukraina og økende sanksjoner mot Russland. Aksjeindeksen MICEX, som består av de 50 

mest omsatte aksjene på Moskva-børsen, falt over 6,5 prosent i løpet av måneden. Situasjonen 

tilspisser seg ytterligere ettersom Russland vurderer å stenge sitt luftrom for utenlandsk flytrafikk.  

Den norske arbeidsledigheten var ifølge sesongjusterte tall fra NAV på 3,0 prosent av arbeidsstyrken i 

juli, mot 2,8 prosent på samme tid i fjor. Nedgangen i ledigheten de siste to månedene er i tråd med 

forventningene. Prognosen tilsier imidlertid en liten økning utover høsten. De norske boligprisene 

fortsatte sin oppgang i juli. Boligprisene i juli pleier å gå ned, men gikk denne gangen opp med 0,1 

prosent. 

Oljeprisen sank med 5,6 prosent i juli, men dette ble noe oppveid av en US Dollar, som steg 2,4 prosent. 

Statoil rapportert et justert driftsresultat for andre kvartal på 32,3 milliarder kroner, mens det på 

forhånd var ventet at tallet ville bli på 36,5 milliarder kroner.  Resultatet etter skatt var imidlertid 

høyere enn forventet. Hovedårsaken til det dårlige driftsresultatet var noe lavere oljeproduksjon i 

Nordsjøen, lavere gasspriser i Europa og høyere kostnader i Norge. Den internasjonale virksomheten 

rapporteres imidlertid som veldig positiv. Statoilaksjen sank 4,4 prosent, og la dermed en demper på 

utviklingen i det norske aksjemarkedet. Kursen i Det norske Oljeselskap har lenge lidd under antakelsen 

om at selskapet trengte penger for å finansiere utbygging av Ivar Aasen og Johan Sverdrup feltene.  I juli 

har selskapet gjennomført en aksjeemisjon. De meldte også om signering av ny låneavtale som sikrer 

selskapet tilgang på 4 milliarder dollar til utvikling av Ivar Aasen og Johan Sverdrup feltene.  Dette er en 

belåning med sikkerhet i oljereservene i bakken og er billigere enn selskapets eksisterende 

lånefasiliteter. I forbindelse med finansieringen ser det ut til at flere investorer har fått øynene opp for 

de enorme verdiene som ligger i selskapet, og hvor heldig oppkjøpet av Marathon Oil Norge egentlig 

var. Spesielt synes interessen stor fra utlandet, da det nå er en mye større andel utenlandske kjøpere i 

aksjen. I juli har DETNOR aksjen økt 14,8 prosent. 

I løpet av de siste månedene har amerikansk økonomi fortsatt å vokse. Optimismen er tilbake, noe de 

månedlige tallene over nyansettelser utenfor jordbruket bekrefter. I Europa ser vi derimot at 

situasjonen har endret seg, etter tegnene på et økonomisk løft tidligere i år. Veksten er for lav, til tross 

for at flere land i Euro-sonen har opplevd økonomisk vekst den siste tiden. Den kritiske situasjonen i 

Ukraina ser dessverre ut til å fortsette. Hvilken betydning dette vil ha for den Europeiske økonomien 

fremover, blir interessant å følge. 

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for juli 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.07.2014

OSEBX -0,90 % 10 års stat, Norge 2,39

MSCI AC World 0,71 % 10 års stat, USA 2,56

S&P 500 -1,51 % 3 mnd NIBOR 1,67

FTSE 100 -0,21 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,52 % Brent spot -6,22 %

Euro/USD -2,21 % Gull -3,36 %

Euro/NOK 0,25 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.7.2014:    103,1379 

FORTE Pengemarked fortsetter den gode trenden og leverte 0,29 % i juli. Avstanden til tilsvarende fond 

i samme kategori øker, og hittil i år har fondet steget med 2,50 %. Til sammenligning har fondets 

referanseindeks, ST1X steget med hhv. 0,11 og 0,80 %. FORTE Pengemarked beholder dermed 

tetplassen på listen i sin kategori på Oslo Børs målt; Hittil i år, på 1 år, på 2 år og på 3 års historikk! 

Fondets forvaltningskapital nærmer seg nå raskt 500 mill. 

«Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan 

det bli aktuelt å sette styringsrenten ned», skrev Norges Bank i 

sin siste pressemelding. Den europeiske sentralbanken har 

annonsert pengepolitiske lettelser på de siste to møtene og 

introdusert målrettede likviditetstildelinger som på sikt ventes 

å bidra til økt utlånsvekst og derigjennom høyere vekst i 

økonomien. Rekordlave inflasjonstall (0,4 % på årsbasis) vil bidra til å holde de korte rentene i 

eurosonen lave lenge enda. Den amerikanske sentralbanken endret på siste rentemøte retorikken i 

retning av at en renteheving kan komme noe tidligere enn tidligere kommunisert. April 2015 holdes nå 

for sannsynlig tidspunkt. Inflasjonen ventes å nå målet på 2 % i 2015 og arbeidsledigheten faller raskt 

mot sitt langsiktige likevektsnivå på 5,4 %. Norske kortrenter påvirkes mest av utviklingen i Europa. Her 

hjemme falt 3 måneders Nibor med 10bp i juli og det er svært lite som tyder på at fondet vil få noe 

«drahjelp» avkastningsmessig fra høyere flytende renter.  

I juli er det foretatt noen nye kjøp (Haltdalen Sparebank, Storebrand ASA, Pareto Bank ASA og Hegra 

Sparebank). Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) 

på de norske senior bankpapirene, var stort sett uendret i juli. 

Summen av lave korte renter og lave kredittspreader, bidrar til at avkastningen på nye papirer i den 

korte delen av rentekurven er svært lav.  Fondet har derfor en relativt stor kontantandel plassert i 

særinnskudd i ulike banker, til en høyere løpende rente. Utfordringen fremover vil fortsatt ligge i å 

optimalisere fordelingen mellom 

plasseringer med hhv. kort og noe lengre 

løpetid innenfor fondets mandat.  Vi har 

lyktes bra så langt og vil gjøre vårt ytterste 

for å holde farten oppe utover høsten 

også! 
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Haltdalen Sparebank 3,6

Bank Norwegian AS 3,4



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.7.2014:    112,1606 

FORTE Obligasjon leverte nok en god måned med 0,63 % i avkastning. Hittil i år har fondet levert 5,17 % 

- et svært godt resultat! Til sammenligning er indeksen ST4X opp med 0,24 % i juli og 2,47 % hittil i år. 

Fondet nærmer seg raskt 700 mill. i forvaltningskapital og topper listen i sin kategori på Oslo Børs 

(obligasjon 2-4) hittil i år, på 1 år og 2 års avkastningshistorikk. 15.september vil fondet også få 3 års 

historikk som vil føye seg pent inn i rekken. 

Spreadinngangen i kredittpåslaget på de norske senior 

bankpapirene falt kun marginalt i juli. Derimot falt spreadene 

en god del på fondsobligasjoner. Disse spreadene falt med 

mellom 0,04-0,06 %. De langsiktige rentene i Norge (fra 3 år og 

oppover) falt med om lag 10-15 basispunkter i juli i takt med 

europeiske og amerikanske renter. De nevnte forhold 

kombinert med fondets høye løpende avkastning, bidro til den gode avkastningen i FORTE Obligasjon i 

juli. 

De amerikanske obligasjonsrentene har frigjort seg fra koblingen til den fundamentale økonomiske 

situasjonen, idet de fleste modeller indikerer, at høyere inflasjon, stigende ISM-indeks og solid 

jobbvekst burde trekke obligasjonsrentene opp. På den andre siden veier det globale 

likviditetsoverskuddet. Når den amerikanske sentralbanken (FED) stopper med å kjøpe obligasjoner i 

oktober, vil den japanske sentralbanken fortsette med å pumpe penger inn i den globale økonomien, og 

den europeiske sentralbankens nye såkalte målrettede likviditetstildelinger til bankene (TLTRO) vil også 

bidra. Det kan derfor meget vel hende at vi får se en gjentagelse av situasjonen fra 2004-2005, hvor de 

lange obligasjonsrentene ikke flyttet seg nevneverdig, til tross for at den amerikanske sentralbanken 

hevet rentene – et fenomen som ble kalt «obligasjonsrentegåten». I så fall kan det ta tid før vi ser en 

oppgang i lange norske renter. 

Durasjonen i fondet er for tiden lav, 

grunnet de ekstremt lave langrentene. 

Fondet har en stor andel kontanter 

plassert på særinnskudd i ulike banker. I 

løpet av måneden har fondet reallokert 

noe ved å selge ut siste rest av 20-vekts 

fastrenter som ga en avkastning langt 

ned mot 2 %. I stedet er det kjøpt 

flytende fondsobligasjoner, hovedsakelig 

i Sparebanken Sør med effektiv rente 

godt over 4 %. Vi mener nå at vi er godt 

posisjonert for å holde marsjtakten oppe 

i siste halvdel av 2014! 
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FORTE Kreditt 

Kurs per 31.7.2014:    102,9470 

Vi er godt fornøyd med FORTE Kreditts første 3 måneders periode. Fondet har levert 2,95 % avkastning så 

langt (siden 10.april), noe som plasserer fondet helt i teten sammenlignet med tilsvarende fond i samme 

periode. I juli ble avkastningen 0,70 %, et godt resultat i en måned som naturlig nok var preget av feriemo-

dus. Fondets strategi, med en sammensetning av papirer med fast og flytende rente, har fungert utmerket. 

Midlene er nå plassert i over 40 ulike papirer, noe som ivaretar diversifiseringen på en god måte. 

Interessen for høyrentefond er samlet sett fortsatt stigende. I juni 

fant nye 1,5 mrd. veien til denne aktivaklassen, som nå har en sam-

let balanse på 67 mrd. og dermed utgjør 8 % av den totale forvalt-

ningskapitalen i det norske fondsmarkedet.  Juli ble naturlig nok en 

rolig måned i det norske høyrente(high-yield) markedet . Både ut-

stedere og investorer tok en pause, noe som førte til en noenlunde flat utvikling i kredittspreadene.  Et av 

unntakene  var Det Norske Oljeselskap hvor FORTE Kreditt har en overvekt. Her falt spreadene med 10-

15bp. Nedgangen i de lange rentene bidro også positivt til avkastningen på papirene med fast rente. 

Det amerikanske High Yield markedet opplevde derimot en ganske kraftig korreksjon i juli. Markedet har i 

lengre tid gått mye og fort. Signalene om akselererende vekst i USA har ført til forsterkede bekymringer 

om at Federal Reserve vil stramme igjen de pengepolitiske kranene tidligere enn foreløpig antatt. Dette 

kan ha vært utløsende årsak, men er en overreaksjon slik vi ser det. En normalisering av renten vil mest 

sannsynlig skje med små skritt slik at rentene blir liggende lave lenge enda. De siste tre ukene har 3 % av 

midlene under forvaltning forlatt de amerikanske høyrente fondene. Den gode nyheten er at denne tren-

den ikke har smittet til Europa hvor spreadene er så godt som uendret. 

Fremover synes vi risikobildet ser noenlunde balansert ut. «Gapet» mellom prisingen av amerikansk og 

norsk high yield er nå så godt som tettet igjen, men Norge ligger fortsatt litt etter utviklingen i Europa, noe 

vi tror vil snu seg i neste halvår. Det synes som om det globale oppsvinget har bitt seg fast og vi forventer 

at risikoaktivaer som høyrenteobligasjoner vil «outperforme» fremover. Den europeiske sentralbankens 

ekspansive pengepolitikk, og den makroøkonomiske utviklingen, vil være de to viktigste driverne for euro-

peiske og nordiske kredittspreader de neste 3-6 månedene. 

Målsetning om å plassere FORTE Kreditt blant de beste 

fondene i sin kategori  i 2014 lever i beste velgående, 

og vi ser frem til en spennende høst. 
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FORTE Norge 

Kurs per 31.7.2014:    109,6055 

Etter en periode med jevn stigning i 2. kvartal ble juli en mere volatil måned for aksjemarkedet, med blant 

annet «mini korreksjon» fra topp til bunn på 4,5 prosent for Oslo Børs fondsindeks. Til slutt endte denne 

referanseindeksen ned 0,9 prosent i juli og en stigning hittil i år på 9,5 prosent. FORTE Norge falt 1,1 pro-

sent i juli og har økt 7,6 prosent hittil i år. De siste 12 måneder har fondet levert 20,6 prosent netto, helt 

likt med referanseindeksen. 

Etter et stort fall i fjor høst og «stabilt sideleie» i 

første halvår var det hyggelig å se at Det norske 

Oljeselskap, som er fondets største posisjon med 

9,2 prosent andel, fikk et solid løft etter at finan-

sieringsspørsmål og emisjonen kom på plass siste 

måned. Justert for effekten av nytegningen steg 

aksjekursen 14,6 prosent i juli. Blant lakseaksjene, 

som til sammen utgjør 13,2 prosent av fondet, 

steg Salmar og NRS med henholdsvis 14,7 og 9,2 

prosent, mens Marine Harvest og Bakkafrost for-

holdt seg roligere med 2,2 og 2,9 prosent økning. 

Aluminiumsprisene er omsider på vei opp igjen og Norsk Hydro følger naturlig nok etter. Sist måned steg 

aksjen 13,9 prosent til 38,1 prosent oppgang hittil i år. Nordic Semiconductor ble også en vinner sist må-

ned med oppgang på 11,8 prosent, mens Royal Carribean Cruise Line, RCL, slo resultatforventningen for 

andre kvartal og steg med 13,1 prosent.  

Dessverre var det noen posisjoner som trakk i motsatt retning. Shipping-vinnerne i andre kvartal, Avance 

og BW LPG, falt begge rundt 9 prosent i juli, og Norwegian stupte 12 prosent. Fondets siste gjenværende 

posisjonen innen oljeservice, seismikselskapet PGS, falt prosentvis mest med 17,1 prosent. I kraft av større 

vekt i fondet ga imidlertid DNOs 10 prosent fall størst negativt bidrag i perioden. De siste dagers utvikling i 

Nord-Iraq med økt trussel fra ISIL-ekstremistene har aksjen falt ytterligere. Vi velger å ha litt «is i magen» 

og er relativt trygge på at de kurdiske styrkene har kontroll over sitt eget territorium slik at DNO kan fort-

sette å produsere de enorme verdiene fra Tawke-feltet til glede for aksjonærer og den sårt trengende lo-

kalbefolkningen. 

I siste periode solgte vi posisjonene i både Schibsted og Subsea 7, og vi noterer oss at aksjene har falt i 

ettertid. I stedet kjøpte vi Kongsberg Automotive, et glimrende selskap til en rimelig multiple og stor vekst 

innen et voksende personbilmarked. Timingen ved kjøpet var imidlertid midt sagt dårlig, og aksjen har falt 

10 prosent i etterkant. Vi forventer at KOA kommer tilbake relativt snart, og bidrar til videre kursøking i 

fondet. 

Resultatsesongen for andre kvartal har vært over forventningene, og i tiden fremover tror vi at selskaps-

inntjening og økt økonomisk vekst vil være driverne i aksjemarkedet. At det blir mindre fokus på lavere 

renter og økonomisk stimuli ser vi på som positivt da det betyr en normalisering av økonomien og at krise-

tiltak ikke lenger er nødvendig. Det vil aksjemarkedet og FORTE Norge leve godt med.  
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FORTE Global 

Kurs per 31.7.2014:    130,5386 

FORTE Global steg 0,1 prosent forrige måned. Verdensindeksen (MSCI AC i norske kroner) steg med 0,7 

prosent. Hittil i år har fondet gått 5,8 prosent, mens indeksen har steget 8,0 prosent. Fondets største 

bidragsytere i juli finner vi blant emerging markets selskaper. 

Asiatiske småselskaper, latinamerikanske selskaper og infrastruktur i utviklingsmarkeder ble vinnerne i 

FORTE Global denne måneden, med en økning på henholdsvis 5,3, 4,2 og 3,0 prosent.  Årsaken ligger i 

at de billigste aksjene nå finnes i emerging markets, og investorene har igjen fått øynene opp for dette. 

Høyere vekst i USA har satt i gang spekulasjonene om snarlige renteøkninger. Dette har satt fart på US 

Dollar, som har steget 2,5 prosent mot norske kroner. De globale aksjemarkedene har priset inn en 

økonomisk gjeninnhentning som følge av økonomiske stimuli fra sentralbankene. Disse stimuliene er 

ingen garanti for at det økonomiske oppsvinget vil komme, men i USA har makrotallene blitt bedre. I 

Europa har makrotallene blitt verre. Det gjenstår dermed å se om bedriftenes inntjening holder tritt 

med oppgangen i børskursene. 

Fondet er relativt overvektet i Norden, i forhold til verdensindeksen, med ca. 15 prosent eksponering.  

Årsaken er at vi tror det nordiske markedet er mer moderat priset enn markedene i USA, Japan og 

Europa, og derfor har større potensiale på sikt. I tillegg har vi i løpet av de siste månedene tatt ned 

markedseksponeringen noe. Bakgrunnen er at vi forventer en kommende korreksjon i aksjekursene. 

FORTE Global vil da ha noe «tørt krutt» til gode fremtidige kjøp. 



FORTE Trønder 

Fremgangen fortsetter for FORTE Trønder. I juli økte verdien av fondet med 3,4 prosent og nådde 15,6 

prosent avkastning hittil i år. Det er det nest beste resultatet blant alle 65 norske aksjefond på Oslo 

Børs. De siste 12 måneder har fondet levert 22,6 prosent, 2 prosent bedre enn fondsindeksen.  Kortreist 

investering virker! 

I juli oppnådde FORTE Trønder god avkastning i tre 

av fondets fire segmenter.  Olje ved Det norske 

som økte 14,6 prosent, laks med 14,7 prosent 

stigning i Salmar og 9,2 i NRS, og IT hvor Nordic 

Semiconductor steg 11,8 prosent og Evry 9,2.  

Sparebankene forholdt seg mere nøytralt. 

Bidragene fra 1 til 2 prosent kursstigning i 

Helgeland, Melhus og Møre Sparebank, ble halvert 

av et 1,1 prosent fall og større vekting i Sparebank1 

SMN. 

Nasdaq-selskapet, Atmel, på Heimdal, falt tilbake 

10,5 prosent i juli etter forrige måneds solide 

oppgang på 14,9 prosent.  Børsnykommeren Next Biometrics har ikke hatt en heldig start og falt 10,5 

prosent i løpet av første måneds notering. Selskapets unike fingeravtrykklesere for mobiltelefoner og 

annen konsumer elektronikk kan produseres langt rimeligere enn konkurrentene, og vi forventer at 

aksjen kommer tilbake i pluss. Til tross for store innsidekjøp i juni falt EMGS nye 12,3 prosent siste 

måned til laveste nivå siden finanskrisen.  På ett tidspunkt, som vi tror ikke ligger så veldig langt frem i 

tid, vil kursen snu og da er oppsiden stor.   

NTS, tidligere Namsos Trafikkselskap, er i ferd med å bli et spennende selskap innen servicetjenester for 

havbruksnæringen.  Det sluttfører nå kjøpet av de siste 30 prosent i Norsk Fisketransport slik at NTS blir 

100 prosent eier av selskapet.  Norsk Fisketransport opererer i dag syv brønnbåter med nedslagsfelt fra 

Trøndelag til Finnmark, og de har én båt under bygging. Kjøpet blir finansiert fra kontantbeholdning og 

en fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner i regi av Arctic Securities i september. NTS steg 10,1 

prosent i juli og vi har store forventninger til fortsettelsen. 

Selskapsspesifikke hendelser er avgjørende for FORTE Trønder, og fondet er relativt mindre avhengig av 

utviklingen i det generelle aksjemarkedet. Vi ser en lysende fremtid for alle fondets aksjer og inviterer 

flere investorer og sparere til å ta del i suksesshistoriene til våre lokale selskaper.  

Kurs per 31.7.2014:    126,7471 
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Skråblikk -   Noen investeringsråd 

Er man aktiv med aksjehandel og investeringer blir man oppmerksom på en del sannheter. Vi gjengir 

noen fra bloggen «The Kindergarden» på Yahoo Finance som vi stiller oss helhjertet bak:  

Ingen kan slå markedet hele tiden. 

Det fins ingen kapitalforvalter, handelsstrategi eller metode som alltid gjør det bedre enn alle andre. 

Markedet går i ulike faser og en strategi som er knallbra i oppadgående markeder kan være katastrofal i 

nedadgående. Ingen strategi er best hele tiden. Bob Marley sa det slik: “You can fool some people 

sometimes, but you can`t fool all the people all the time.” 

Årets vinnere er sjelden neste års vinnere 

I aksjemarkedet akkurat som i sport er det vanlig å vedde på at vinnere skal fortsette å være vinnere. 

Selv om dette er en fornuftig strategi i dagliglivet er det ikke nødvendigvis slik i aksjemarkedet. De fleste 

studier viser at de forvaltere som leverer høyest avkastning i en periode sjelden er de samme som gjør 

det like bra i neste periode. 

Smart er ikke det samme som god 

Alle profesjonelle kapitalforvaltere og rådgivere er smarte, på samme måte som alle profesjonelle 

fotballspillere er gode til å spille fotball. Dette betyr på ingen måte at den smarteste vil gi deg best 

avkastning. Noen av de mest spektakulære bommertene i historien har vært gjennomført av 

nobelprisvinnere (f.eks. kollapsen i hedgefondet Long Term Capital Management i 1998). 

 Flertallet har ikke nødvendigvis rett 

«Markedet kan prises irrasjonelt lenger enn du kan holde deg solvent» er visstnok sagt som et 

hjertesukk av den kjente makroøkonomen John Maynard Keynes etter en serie med uheldige og 

belånte investeringer (han var aktiv som investor). Slik var det også med den irrasjonelle optimismen 

under IT-boblen, eller med prisingen av råtne amerikanske boliglån og uforståelige strukturerte 

produkter før finanskrisen. Gjør deg opp din egen mening, og er det noe som du ikke forstår eller som 

ikke ser fornuftig ut: Ikke gjør det! 

Frykt er en mye sterkere drivkraft enn grådighet 

Adferdsforskere har bevist at vi frykter tap omtrent dobbelt så mye som vi frykter å gå glipp av en 

gevinst. Dette er logisk. Vi er etterkommerne av mennesker som har overlevd gjennom å være 

forsiktige og ikke oppsøke unødig fare. Dette er også grunnen til at markeder som regel faller mye 

raskere enn de stiger (men stiger i mye lengre perioder enn de faller). 

No pain – no gain 

Dette er et kjent uttrykk innenfor fysisk trening, og gjelder for investeringer også. Man må rett og slett 

godta kortsiktig risiko for å kunne oppnå langsiktig avkastning. Aksjer er det beste alternativ for 

langsiktig kapitalplasseringer. Det må være slik, fordi det er sånn et kapitalistisk samfunn er skrudd 

sammen. Kapital som brukes i produktiv virksomhet vil over tid gi høyere avkastning enn kapital som 

settes passivt i tilsynelatende sikre plasseringer. Bruk heller svingningene til å kjøpe når andre selger og 

panikken er som størst. Det blir lønnsomt over tid.                     

        

 

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 innenfor, 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. 


