
Svakere global vekst 

Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt 

i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank bare 0,13 

prosent, til tross for at oljeprisen tok et svalestup i september. 

I USA har sentralbanken, Federal Reserve, tatt av de pengepolitiske stimuliene som er blitt ført de 

siste årene for å bedre økonomien. De økonomiske stimuliene har sørget for et meget lavt rentenivå. 

Arbeidsmarkedstallene for september viser at det ble skapt 248 000 nye arbeidsplasser utenfor 

landbruket. Arbeidsledigheten sank til 5,9 prosent. Dette viser at oppsvinget har kommet i gang i den 

amerikanske økonomien. Fortsatt er det ingen press på ressurser, slik at det ikke finnes noen tegn til 

tiltagende inflasjon. Dessuten har USA blitt selvhjulpet med olje gjennom skiferolje, noe som demper 

den globale etterspørselen etter olje. Det amerikanske aksjemarkedet er relativt høyt priset. P/E (pris 

i forhold til inntjening) ligger på over 20, noe som er relativt høyt i historisk sammenheng. 

I Europa har konflikten i Ukraina roet seg noe ned, og blikket rettes mot Den europeiske 

sentralbanken (ECB) for å se hva sentralbanken foretar seg i forbindelse med at veksten i eurosonen 

forsvinner som dugg for solen. ECB holder allerede en styringsrente på rekordlave 0,05 prosent, noe 

som betyr at rentebunnen er nådd. Markedet forventer at sentralbanken vil innføre kvantitative 

lettelser for å få de økonomiske hjulene i gang igjen, men er usikker på når det vil skje. Hvilke tiltak 

som settes i gang får vi nok se utover høsten. Antakelig vil det være fordelaktig om tiltakene kommer 

snart, fordi den negative økonomiske utviklingen kan bli vanskeligere å snu desto lengre 

sentralbanken venter. I eurosonen er det faktisk Spania som har den beste utviklingen. Selv om den 

økonomiske veksten er svak, synker arbeidsledigheten. Boligprisene har begynt å stige, først og 

fremst på Costa Blanca og på Kanariøyene. På sett og vis kan en si at det er kjøpekåte utlendinger 

som har startet boligpris-oppgangen i Spania. På de britiske øyer har det vært folkeavstemming om 

skotsk løsrivelse fra England. Mange pustet nok lettet ut etter at det ble et marginalt nei-flertall mot 

skotsk separasjon. Den skotske folkeavstemmingen ser ut til å ha inspirert flere, for i Spania ønsker 

Catalonia løsrivelse fra Spania. Den svake økonomiske utviklingen er sannsynligvis en av årsakene til 

at dette kommer opp i flere land.   

I Kina synker boligprisene, og det forventes da at de kinesiske bankene kan få problemer. Dette vil 

sannsynligvis medføre at den økonomiske veksten i Kina svekkes. I Hong Kong protesteres det 

allerede høylytt mot den kommunistiske partiledelsen. Kineserne på sin side protesterer på at USA 

støtter protestantene i Hong Kong. Det er imponerende at Kina med sin størrelse kan ha en 

økonomisk vekst oppunder 10 prosent. Landet er verdens største eksportør og verdens nest største 

økonomi. Det er bare et spørsmål om tid før Kina går forbi USA og inntar rollen som verdens største 

økonomi.                    Forts. neste side 
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Her hjemme er fokuset rettet mot bankene og fallende renter. Svakere vekst i eurosonen fører til lave 

renter også i Norge. Lave renter setter fart i realaktiva som aksjer og boliger. Boligprisene fortsetter å 

stige, og det er mange som har sittet på gjerdet og ventet på lavere priser. Det bygges for lite boliger, 

og dermed blir det knapphet på tilgjengelige boliger. Aksjemarkedet har steget lenge, men er relativt 

moderat priset i forhold til inntjeningen i bedriftene. Ulempen med det norske markedet er at det er 

korrelert mot de utenlandske børsene, som er forholdsvis høyt priset. Faller aksjene på de store 

børsene følger Oslo Børs etter. Dessuten er over halvparten av aksjeselskapene notert på Oslo Børs 

avhengig av utviklingen i oljeprisen. Oljeprisen har lenge ligget over 100 US Dollar/fat, men i september 

gikk den fra 103,1 ved inngangen til måneden til 94,67 ved utgangen av måneden. Dette er et fall på 8,2 

prosent. Enkelte oljeanalytikere mener at en skiferoljepris på 85 US Dollar/fat vil være taket på 

oljeprisen, mens Saudi -Arabia vil danne et gulv i prissettingen. Årsaken er at USA vil produsere 

skiferolje så lenge prisen er over 85 US Dollar/fat. Det gjenstår å se om den svake veksten i Eurosonen 

vil svekke etterspørselen etter olje, eller om den kraftige veksten i utviklingsmarkedene holder prisen 

oppe. Faller oljeprisen under 85 US Dollar/fat tror vi at også USA vil begynne å kjøpe olje igjen. 

Oljeselskapene på Oslo Børs, slik som Statoil, DNO og Det norske oljeselskap hadde i september en 

avkastning på henholdsvis +0,7, +7,6 og -11 prosent. Altså en ganske ujevn utvikling blant 

oljeselskapene. Den norske børsen holdt seg overraskende godt i september sett i lys av at oljeprisen 

falt så mye. 

Fortsatt tror vi i Forte fondsforvaltning at realaktiva vil gi den beste avkastningen fremover på grunn av 

den lave renten. Aksjer vil i et slikt scenario være beste aktivaklasse. 

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for september 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.09.2014

OSEBX -0,13 % 10 års stat, Norge 2,31

MSCI AC World 0,42 % 10 års stat, USA 2,51

S&P 500 -1,55 % 3 mnd NIBOR 1,65

FTSE 100 -2,89 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,85 % Brent spot -8,09 %

Euro/USD -3,83 % Gull -6,15 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.9.2014:    103,8299 

FORTE Pengemarked leverte i september en grei måned med en avkastning på 0,24 %. Fondet er 

dermed opp 3,20 % hittil i år Til sammenligning har fondets referanseindeks, ST1X steget med hhv. 0,07 

og 0,98 %. 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 avkastning i september kan forklares av følgende 

forhold;  1) Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som 

hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior 

bankpapirene krympet generelt med mellom 0,5 og 3 

basispunkter, en god del mindre enn forrige måned. 2) 

Kombinasjonen av plasseringer til særvilkår i banker og noen 

lengre papirer fungerer fortsatt bra og bidrar godt til avkastningen. 

Den europeiske sentralbanken (ECB) tok mange på sengen da de på rentemøtet i september kuttet 

signalrenten med 10 rentepunkter til rekordlave 0,05 % og i tillegg lanserte to 

verdipapirkjøpsprogramer av hhv. Bedrifts- og boliglånsobligasjoner. Etter dette har de gått langt i å 

signalisere at de står klare med ytterligere tiltak som kjøp av statspapirer dersom dette blir nødvendig. 

Pressemeldingen fra rentemøtet i den amerikanske sentralbanken, Fed, ga i utgangspunktet få nye 

signaler for pengepolitikken. Fed vedtok som ventet å redusere kjøpene av verdipapirer med 10 

milliarder dollar til 15 milliarder dollar. De signaliserte også at kjøpene ville avsluttes helt på det neste 

møtet i oktober, med mindre de økonomiske utsiktene er vesentlig forandret. Videre gjentok Fed at 

rentene ville holdes lave for en «considerable time» etter at verdipapirkjøpene er avsluttet. 

Norges Bank (NB) la frem en ny rentebane på møtet i september. NB oppreviderte rentebanen og er nå 

tilbake på hold. Hovedbudskapet var at de forventer uendret rente lenge. Markedet ble overrasket over 

at Norges Bank fjernet sannsynligheten for rentekutt. Samtidig ble renteprognosen nedjustert på lengre 

sikt som følge av lavere renter internasjonalt. Selv om risikoen for et rentekutt på kort sikt er redusert, 

er det fortsatt en klar risiko for at veksten neste år blir så svak at Norges Bank blir nødt til å kutte 

renten. Så lenge NB ligger på hold er de korte rentene forankret av dagens flytende rente og de store 

bevegelsene i rentemarkedet vil finne sted ute på kurven.  De norske pengemarkedsrentene falt i 

september. 3 måneders Nibor falt med 10 basispunkter til 1,65 %. 

I september har fondet gjort noen reallokeringer; solgt papirene 

med lavest avkastning og reinvestert i hhv. Bank Norwegian, 

Hegra Sparebank og OBOS-banken. Investeringen i Storebrand 

ASA er solgt grunnet nye regler for beregning av kapitaldekning, 

som medførte at denne utstederen nå regnes som en 50-vekter. 

Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 2,8 %, 

kredittdurasjon på 1,4 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 

0,5. 

5 største postene i fondet pr. 30.9.14 %

Pareto Bank ASA 8,9

Bank Norwegian AS 8,5

OBOS banken 7,7

Hegra Sparebank 3,8

Terra Gruppen 3,1
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FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.9.2014:    113,8137 

FORTE Obligasjon fortsetter i høyt tempo og leverte hele 1,07 % avkastning i september, noe som 

bringer fondet opp i hele 6,72 % hittil i år! Til sammenligning steg indeksen ST4X med 0,08 % i 

september, og har steget 2,52 % hittil i år. 15.september var fondet 3 år og har i disse 3 årene levert en 

årlig avkastning på 7,45 %. Dette bringer fondet helt i teten i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4 

år) i denne perioden. 

Årsaken til den relativt gode avkastningen er sammensatt og kan 

tilskrives flere forhold;  1) Kredittpåslaget (påslag i antall 

rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de 

norske senior bankpapirene krympet generelt med mellom 3 og 8 

basispunkter, 2) Kredittpåslaget på fondsobligasjoner falt mye 

denne måneden, med mellom 0,15-0,30 %. Fondet hadde en 

overvekt av plasseringer i denne kategorien papirer. I tillegg er kupongene høye på fastrentepapirene, 

noe som løfter avkastningen. Fondet har hatt 50 % fastrenter i september.3) Rentene i samtlige 

løpetider fra 1-10 år falt med mellom 3-10 basispunkter. 3m Nibor falt med 10 basispunkter.  

I september har fondet gjort noen reallokeringer. Vi har solgt papirene med lavest avkastning og 

reinvestert i hhv. Hjelmeland sparebank, Bank Norwegian, Sparebanken Øst, Sparebanken Nord Norge, 

Sparebank1 boligkreditt, Landkreditt Bank og Sandnes sparebank – primært fondsobligasjoner. Fondet 

hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 4,45 %, kredittdurasjon på 3,1 år og en 

rentefølsomhet (rentedurasjon) på 2. 

Fremover forventer vi relativt lave renter, understøttet av at europeisk økonomi trenger stimuli for å få 

i gang veksten. Den europeiske sentralbanken (ECB) lanserte et program for obligasjonskjøp på møtet 

tidlig i september, men dette var begrenset i omfang og selv om markedet umiddelbart reagerte 

positivt og sendte rentene opp, virker det nå sannsynlig at programmet er for lite og markedet 

forventer flere tiltak fra ECB. De europeiske langrentene falt dermed tilbake igjen. Norges Bank la frem 

en ny rentebane på møtet i september. Slik sentralbanken nå vurderer situasjonen er det like 

sannsynlig med en renteøkning som et kutt den nærmeste tiden. Hovedbudskapet var at de forventer 

uendret rente lenge. Dette forankrer de korte rentene på dagens flytende rentenivå. Vi mener derfor at 

det er sannsynlig at situasjonen vi har hatt det siste året, 

der de store bevegelsene i rentemarkedet finner sted i 

lange renter, vil vare ved. På kort sikt kan tiltagende 

forventninger til ytterligere stimulanser fra den 

europeiske sentralbanken bidra til å trekke rentene ned, 

men rommet for videre fall er begrenset. Med bakgrunn 

i forannevnte forhold er durasjonen i fondet for tiden 

lav. Porteføljens høye andel av flytende rentepapirer 

senker risikoen i forhold til en evt. renteoppgang i de 

lange rentene. 

5 største postene i fondet pr. 30.9.14 %

Sparebanken Vest 9,7

Sparebanken 1 Rogaland 9,4

Sparebanken Møre 9,0

Sparebank 1 SMN 8,7

Sparebanken Øst 4,9
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FORTE Kreditt 

Kurs per 30.9.2014:    103,6808 

FORTE Kreditt leverte 0,31 % i avkastning i september. Et greit resultat sett i forhold til at nervøsiteten i 

høyrentemarkedet tiltok mot slutten av måneden. Siden oppstart (10.april) har fondet gitt en avkastning 

på 3,68 %, noe som plasserer fondet helt i teten sammenlignet med tilsvarende fond i samme periode. Fon-

det har hatt en god sammensetning av papirer med fast og flytende rente og god diversifisering på tvers av 

rating og sektorer. 

Volatiliteten i de internasjonale høyrentemarkedene tiltok mot 

slutten av måneden grunnet økt geopolitisk risiko i Midt Østen, 

fortsatt usikkerhet i Ukraina og nedjusterte anslag på veksten i Ja-

pan og Kina. Emisjonsaktiviteten i Europeiske investment-grade 

kreditter er dog fortsatt høy og preget av økende beløp i lengre lø-

petider. Her hjemme har emisjonsaktiviteten i høyrentemarkedet 

avtatt, noe som reflekterer svakere markedsutsikter for oljeservice og relaterte sektorer. Totalt emisjons-

volum i shipping, olje&gass og oljeservice sektorene har stått for om lag 49% av samlet emisjonsvolum 

hittil i 2014. Oljeprisen har falt fra 103 til 95 USD/fat og bidrar således til den negative stemningen. Seis-

mikk har fått tøffest medfart, men utvalgte offshore drilling navn har også blitt handlet kraftig ned i pris. I 

tillegg til Polarcus er det særlig Dolphin, Seadrill og North Atlantic Drilling (NADL) som har vært i fokus. 

Markedet er bekymret for hva som vil skje med de inngåtte kontraktene selskapene har med russiske mot-

parter. Det er i dag usikkert hva som blir følgene for selskapene, aksjonærer og obligasjonseierne. Prisen 

på lange obligasjoner (USD) i disse selskapene har falt betydelig. FORTE Kreditt ‘s investeringer i hhv. 

NADL, Polarcus og Dolphin utgjør kun 3,5% av fondet og ga dermed ikke veldig store utslag på avkast-

ningen. 

Tatt i betraktning situasjonen med noe svakere sentiment internasjonalt, kombinert med lavere vekst i 

forvaltningskapitalen i norske HY fond i august, har vi nå et litt mere nøytralt syn på det nordiske høyren-

temarkedet. Vi tror likevel kredittspreadene vil bli understøttet av god etterspørsel etter norsk HY og det 

faktum at vi har en god spreadpremie å gå på vs. europeiske indekser. Dersom man legger ratingbyråenes 

anslag for forventet tap de neste årene til grunn, ser det bra ut. Det forventes lite tap det neste året. 12 

måneders løpende global HY konkursrate lå i juli på 1,56 %. Avkastningsmulighetene i andre rentealterna-

tiv, som bankinnskudd og pengemarkedsfond blir stadig  lavere. Det finnes fortsatt gode muligheter for 

god risikojustert avkastning i det nordiske høyrente-

markedet. 

Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning 

på 5,1 %, kredittdurasjon på 3,3 år og en rentefølsom-

het (rentedurasjon) på 0,95.  

Målsetning om å plassere FORTE Kreditt blant de beste 

fondene i sin kategori i 2014 er fortsatt innen rekkevid-

de, og vi ser frem til et spennende siste kvartal i 2014. 

5 største postene i fondet pr. 30.9.14 %

Sparebanken Vest 9,3

Sparebanken 1 Rogaland 9,2

Det Norske Oljeselskap 6,3

BWG Homes ASA 4,7

Prosafe SE 4,3
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FORTE Norge 

Kurs per 30.9.2014:    109,5351 

I september var Oslo Børs preget av et kraftig fall blant oljeservice aksjer. Da FORTE Norge nå har minimal 

eksponering mot denne sektoren gjorde fondet det langt bedre enn markedet. Fondet steg 1,4 prosent sist 

måned, mens referanseindeksen falt 0,3 prosent. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 7,6 prosent og 

indeksen har økt 9,2 prosent.   

En motsatt utvikling i fondets to største posisjoner, DNO og Det norske, ga til sammen et flatt bidrag fra 

disse to posisjonene. Regionale myndigheter i Kurdistan er nå nærme en permanent avtale med den nye 

regjeringen i Baghdad, og utsiktene til at DNO vil motta ordinære betalinger for sin store oljeproduksjon er 

bedre enn på lenge. Derfor steg aksjen 10 prosent i september. Etter den senere tids nedgang i oljeprisen 

falt Det norske også 10 prosent. Aksjen hemmes for tiden også av en viss usikkerhet om hvordan balansen 

vil se ut etter at oppkjøpet av Marathon er endelig fullført i oktober/november.  

Fondets investeringer innen flytende gasstransport var vellykket, også i siste periode. Høeg LNG steg hele 

21 prosent mens kursene i Avance og BW LPG gikk 6,2 og 2,2 prosent. Aksjemarkedet satte tydeligvis pris 

på at Høeg LNG solgte noe av inntjeningen på sine lange, faste kontrakter til amerikanske MLP’s (Master 

Limited Partnerships), og derved frigjorde kapital til nye investeringer. Nedgangen i oljeprisen er til fordel 

for storforbrukerne av olje, RCL og Norwegian, og de steg henholdsvis 11,1 og 9,1 prosent siste måned. 

Utviklingen til «børslokomotivene» i fondet var samlet relativt bra. DNB økte 4,1 prosent, Yara 3,7, og 

Statoil 0,7 prosent. Telenor og Norsk Hydro falt henholdsvis 0,8 og 1,8 prosent. 

Vi går inn nå inn i en 6 måneder periode med de tradisjonelt høyeste lakseprisene. Samtidig forventer vi 

solide, og mindre volatile, priser de neste 2 til 3 årene. I den senere tid har vi derfor økt eksponeringen 

mot oppdrett, hvor fondet nå er solid overvektet, med 16,5 prosent av porteføljen innen denne sektoren. 

Det betalte seg bra sist måned da Marine Harvest steg 9,8 prosent, mens Bakkafrost og NRS gikk hen-

holdsvis 3,5 og 2,1 prosent. Vi kjøpte også Austervoll Seafood i siste periode. Verdien i selskapet reflekte-

rer i hovedsak deres 67 prosent eierskap i Lerøy Seafood, mens man får de øvrige deler av selskapet innen 

fiskefor og pelagisk fangst nesten gratis. Det er således et godt «value-case» som vi forventer mye av. Vi-

dere solgte vi posisjonene i bulkrederiet Golden Ocean og seismikkselskapet Polarcus etter at de tidlig i 

perioden falt 10 prosent. I ettertid noterer vi at disse aksjene har falt ytterligere 15 prosent.  



FORTE Global 

Kurs per 30.9.2014:    128,8348 

FORTE Global hadde en avkastning på -1,4 prosent i september, mens fondets referanseindeks steg 0,4 

prosent. Hittil i år har fondet steget med 4,4 prosent, mens indeksen har steget 10 prosent. 

Fortsatt er det fondets undervekt i USA som påvirker avkastningen negativt. USA utgjør 52 prosent av 

indeksen, mens FORTE Global har 27 prosent i USA. Aksjebørsene i USA er relativt høyt priset. P/E (pris i 

forhold til inntjening) ligger på over 20, noe som er relativt høyt i historisk sammenheng. Vi tror det 

finnes rimeligere aksjer andre steder, og foretrekker å investere i disse markedene. Det tar imidlertid 

tid før disse aksjene vil reprises. Dette skyldes at det tar tid å få i gang veksten i fremvoksende 

økonomier og i Europa. Samtidig kan den tiltagende veksten i USA påvirke disse økonomiene positivt, 

ettersom USA ofte virker som en startmotor i verdensøkonomien. 

I september var det det Latinamerikanske aksjer som sørget for en ekstra nedgangseffekt. Disse aksjene 

falt 9,8 prosent i løpet av måneden. Avtagende global vekst kan ha forårsaket såkalt «flight-to-quality». 

Det vil si at investorene tar ned eksponeringen mot utviklingsmarkeder, og sender pengene inn i US 

Dollar og amerikanske verdipapirer. US Dollar har i september steget fra 6,19 til 6,43 mot norske 

kroner, noe som utgjør en stigning på 3,9 prosent. 

FORTE Global er et veldiversifisert globalt fond med overvekt i fremvoksende økonomier og Europa. Vi 

har tro på at disse økonomiene over tid vil kunne få høyest vekst, og derved gi fondet god avkastning.  



FORTE Trønder 

FORTE Trønder ble i september holdt tilbake av fondets oljerelatert investeringer og endte ned 1,3 

prosent. Fondsindeksen for Oslo Børs falt 0,3 prosent i perioden. Likevel ligger fondet langt foran 

indeksen hittil i år med 13,7 mot 9,2 prosent.  

Igjen gjorde oppdrettssektoren det best, og Marine Harvest steg 10 prosent inkludert utbytte, NRS 2,1 

prosent mens Salmar var uendret. Dersom vi inkluderer NTS (tidl. Namsos Trafikklag) som nå er tungt 

involvert i transport av laks til havs og på veien, blir bildet av sektoren noe annerledes. I forkant av den 

nylig gjennomførte emisjonen i NTS bykset aksjen i begge retninger, men har i etterkant falt til ro 18,5 

prosent lavere enn toppen ved siste månedslutt. Etter et par resultat fremleggelser tror vi NTS vil 

komme tilbake til nye høyder. 

Sparebankene gav et godt bidrag i september, hvor sparebankene Møre og Helgeland steg henholdsvis 

5,6 og 4,6 prosent, mens SMN og Melhus begge økte 2,1 prosent. Vi har stor tro på at de regionale og 

lokale banken vil levere gode resultater fremover og vi forventer god avkastning i disse posisjonene. 

Evry ble en vinner også denne måneden etter kursstigning på 9,3 prosent. Selskapet er fortsatt i spill og 

det forventes at dersom det blir oppkjøpt, vil prisen ligge langt over månedens sluttkurs på 17,50 

kroner. Nordic Semiconductor økte 1,4 prosent og Q-Free var uendret, mens Atmel og Next Biometrics 

falt 2,3 og 2,9 prosent. Vi forventer langt mer, spesielt fra Nordic og Next i fjerde kvartal. 

Oljesektoren skuffet igjen. Aker falt 7,3 prosent, mens EMGS og Det norske fortsatte videre ned med 

11,8 og 10,8 prosent fall. Det er en svært dårlig stemning rundt alle seismikkselskaper om dagen. 

Ordrebøkene og marginene til EMGS er for tiden veldig tynne, men dette tilsier allikevel ikke at 

aksjekursen skal være lavere enn den var under finanskrisen, da oljeprisen lå rundt 50 dollar fatet.  

Aksjen kan falle ytterligere, men når stemningen snur så vil det gå veldig fort opp igjen. Det samme 

gjelder for Det norske som om dagen blir presset ned av oljeprisen, men det tror vi ikke vil være et varig 

fenomen. 

Vi forventer at 4. kvartal, spesielt november og desember, også i år vil bli bra for aksjemarkedet. FORTE 

Trønders spissede portefølje er fokusert på de sektorene som vi mener vil gjøre det best under denne 

oppgangen.   

Kurs per 30.9.2014:    124,6602 

Teknologi Bank Oppdrett Olje



Skråblikk - Mindre «boom – bust» i fremtiden? 

Fem år etter at økonomien bunnet ut under finanskrisen, har den langsomme oppgangen i amerikansk 

økonomi ennå ikke nådd såkalt boom eller full kapasitet. Det er i sterk kontrast til historien med opp- 

og nedturer som tilsier at oppgangen i USA og Europa nå burde nærme seg toppen. I stedet har vi hatt 

en mye lengere og flatere oppgang enn ved tidligere sykluser. Noen mener dette skyldes en langsiktig 

utvikling på grunn av strukturelle og demografiske endringer i samfunnet. Andre heller til at det er 

dagens uvanlig høye sparerate som er årsaken. Det er slik at når amerikanske husholdninger, som 

utgjør 70 prosent av amerikansk økonomi, ikke bruker kredittkortet, så blir veksten svak.  De 

amerikanske selskapene har derimot i utnyttet det lave rentenivået og økt gjeldsgraden. Problemet er 

at lånene i liten grad er brukt til investeringer, men i stedet  til å betale utbytter og oppkjøp av andre 

selskaper. Aksjeinvestorer, og ikke forbrukerne som normalt bidrar mest til økt vekst, har derfor dratt 

mest nytte pengetilførselen. Lav kredittvekst er også en global trend. I Kina forsøker myndighetene å 

unngå en bankkrise ved å stoppe utlånsveksten, og i Europa er bankene opptatt med å bygge buffere i 

stedet for å låne ut penger. Sentralbankene vil holde rentene lave i lang tid fremover, og i Europa vil de 

antagelig i tillegg øke pengetilførselen. I et slikt scenario er det sannsynlig at man får en lang periode 

uten økonomisk nedgang, men med bare moderat vekst.  Altså en mye lengere og flatere økonomisk 

syklus enn hva man er blitt vant med. En nesten syklus-løs økonomi vil medføre langt mindre volatilitet i 

finansmarkene. Nye regulering av finansinstitusjoner, en transparent økonomisk politikk og 

sentralbankenes tydelige kommunikasjon rundt den fremtidige rentebanen bidrar også til økt stabilitet.  

Logisk sett vil derved risikoen for nye kriser og større korreksjoner bli mindre  langt mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgangen i aksjemarkedet har nå vart i nesten fem år, og mange tror det er dags å gå ut av aksjer.  

Grafen ovenfor angir den løpende 10 års avkastningen for det amerikanske aksjemarkedet, og viser at 

det har vært fire større korreksjoner siden 1900. Den siste nedgangsperioden endte i 2009, og med 

moderat vekst  kan det se ut til at vi fortsatt har en lang oppgangsperiode i aksjemarkedet foran oss.  

 

 

 

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. 


