
Volatile markeder 

Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. 

Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 

hele 3,95 prosent, hovedsakelig fordi oljeprisen fortsatte å falle i oktober. 

 

Nedgangen i aksjemarkedene startet da IMF (Det internasjonale pengefondet)  annonserte at de justerte ned 

anslaget for den globale økonomiske effekten fra 3,4 prosent til 2,9 prosent. Det er spesielt lavere vekst i 

Europa og Kina som medfører nedjusteringen. 

 

I USA har sentralbanken, Federal Reserve (FED), offisielt uttalt at QE3 er avsluttet. Arbeidsledigheten har 

kommet ned på et nivå som er tilfredsstillende, samtidig som det ikke har vært tegn til inflasjon. Dessuten viser 

BNP-tallene en solid vekst i amerikansk økonomi. Den årlige vekstraten for 3. kvartal ble på 3,5 prosent. 

Tilsvarende tall for 2. kvartal var 4 prosent. USA har dermed lagt bak seg et meget godt halvår med hensyn på 

økonomisk vekst. Etter at flere store amerikanske selskaper kom med 3. kvartalstall, snudde børsene opp. Det 

var spesielt Exxon Mobile og Apple som viste vei med gode tall. IBM derimot kom med svakere tall enn 

forventet på forhånd. Boligmarkedet i USA er i bedring, og dette medfører at mange vil få økte formuer 

fremover. Dette kan være med på øke forbruket. IUSA har økonomien i stor grad vært konsumentdrevet, slik at 

et bedret boligmarked kan være en god nyhet. US Dollar har steget betydelig etter hvert som økonomien har 

bedret seg. I oktober steg US Dollar/NOK fra 6,427 til 6,745, noe som er en stigning på 4,95 prosent.  

 

I Europa er det svak økonomisk vekst. Det spesielle er at veksten har vært sterkest i Spania og Hellas. Dette har 

sammenheng med at lånekostnadene for PIGS-landene (Portugal, Italia, Hellas og Spania) har bedret seg 

radikalt siden Eurokrisen i 2012. Alle Euro-landene er pålagt å budsjettere med maksimalt 2 prosent årlig 

budsjettunderskudd, for å hindre at det blir inflasjon. Av de største landene er det først og fremst Frankrike 

som sliter økonomisk, og kunne ha hatt bruk for å øke budsjettunderskuddet mer for å få fart på økonomien. I 

Spania har boligprisene begynt å stige, mest som følge av etterspørsel etter fritidsboliger fra Norden og 

Tyskland. Den spanske arbeidsledigheten har også begynt å falle, fra et skyhøyt nivå på ca. 25 prosent. Den 

europeiske sentralbanken, ECB, har senket styringsrenten ned til 0,1 prosent, samtidig som den skal kjøpe 

senior lån fra bankene for å tilføre bankene likviditet. ECB vil sannsynligvis kjøre på med stimulanser for å få 

økonomien i Eurosonen i gang. Dette vil medføre at vi får lave renter i uoverskuelig fremtid i Europa. 

 

I Kina forsetter boligprisene å falle. Mange har investert i flere boliger uten å leie dem ut. Dette går greit så 

lenge prisene stiger, men er langt verre når prisene faller. Det er bare et tidsspørsmål når bankene må begynne 

å ta tap. I en slik situasjon kan Kina få svekket vekst, som partiledelsen i kommunistpartiet neppe vil kunne 

klare å rette opp på kort sikt. Tvil rundt den kinesiske veksten var hovedårsaken til at IMF senket sitt anslag for 

global vekst.  
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I Japan har statsminister Abe send et arsenal av stimuli ut i markedet for å svekke Yen, og der igjennom få 

økonomisk vekst som følge av høyere eksport. Det siste har vært å øke momsen slik at inflasjonen kommer opp i 

2,5 prosent. Dette vil også øke de innenlandske rentene. Bank of Japan har besluttet å tilføre landets banker 

meget store beløp for å unngå likviditetskriser, samtidig som bankene kan låne ut mere penger. Nikkeindeksen 

har steget markant både i 2013 og 2014. Dette er en særdeles dristig økonomisk strategi i et land bestående av 

verdens dyktigste sparere. Hvis verdens børser svinger ned, blir det vanskelig å forsvare stimuliene.  

 

I Sverige overrasket Riksbanken med å sette signalrenten ned til 0 prosent. Dette satte også press på de norske 

rentene som falt mot slutten av måneden. I det norske markedet er det nå bakt inn et rentekutt på 0,25 i FRA-

rentene. Det gjenstår å se hva Norges Bank gjør på rentemøtet i begynnelsen av november. Det norske 

aksjemarkedet klarte ikke helt å komme seg i pluss i oktober. Korreksjonen som kom i begynnelsen av måneden 

var på om lag 17 prosent fra inngangen til oktober. Hovedårsaken er at oljeprisen har falt videre, og ligger ved 

utgangen av måneden på rundt 85 US Dollar/fat. USA synes å være selvforsynt med skiferolje. Dermed synker 

oljeprisen fordi den globale etterspørselen etter olje reduseres. Med en så lav oljepris har norske kroner svekket 

seg, og det stilles også spørsmål om flere nye olje og gassfelter i Nordsjøen er vil bygges ut. Dette medfører at det 

blir færre oppdrag til oljeserviceselskapene. Det er spesielt seismikk og leteboring som blir skadelidende. NAV 

mener dette vil slå ut i høyere arbeidsledighet blant høyt utdannet personell.  

 

Til tross for de volatile markedene tror vi i Forte fondsforvaltning at realaktiva vil gi den beste avkastningen 

fremover på grunn av den lave renten. Aksjer og til dels eiendom vil i et slikt scenario være de beste aktiva 

klassene. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.10.2014:    133,5650 

FORTE Pengemarked  

 

FORTE Pengemarked leverte i oktober en god måned med en avkastning på 0,28 %. Fondet er dermed opp 3,48 % 

hittil i år .Til sammenligning har fondets referanseindeks, ST1X steget med hhv. 0,12 og 1,1 %. 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! 

 

Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale 

ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene steg med 

mellom 3 og 8 basispunkter , påvirket av fallende børser og 

spreadutgang i høyrentemarkedet. Kombinasjonen av plasseringer  til 

særvilkår i banker og noen lengre papirer fungerer  fortsatt bra og 

bidrar godt til avkastningen.  

 

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 1,50 prosent, og ingen alternativer ble vurdert. Det var helt i 

tråd med markedets og analytikeres forventninger. Norges Bank viste til at norsk økonomi har utviklet seg som 

ventet siden forrige rentemøte: «Ny informasjon tyder på at inflasjonen og veksten i norsk økonomi utvikler seg 

om lag som anslått i september. Derfor holdes renten uendret.» Samtidig påpekte banken at usikkerheten hadde 

økt: «Utviklingen ute og fallet i oljeprisen har bidratt til økt usikkerhet om veksten fremover.» De fulle 

konsekvensene vil bli belyst i neste pengepolitiske rapport. Denne usikkerheten er utelukkende på den negative 

siden. Det er sannsynlig at sentralbanken nedjusterer sine vekstanslag i rapporten som kommer 11. desember. 

Nedsiderisikoen for norske renter har økt som følge av oljeprisfallet. I oktober falt  3m Nibor med  7 basispunkter 

og noteres nå 1,60%. 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. 

 

Mere overraskende var det at Riksbanken kuttet styringsrenten med 25 basispunkter til 0,0 prosent. Det var på 

forhånd ventet kutt, men ikke så stort (-15bps). I tillegg ble rentebanen senket betydelig, på det meste med 

omkring 100 basispunkter.  Riksbanken ser nå ikke for seg noen renteheving før midten av 2016.  

 

I oktober har fondet gjort noen små justeringer, solgt OBOS-banken og kjøpt Pareto Bank. Fondet hadde ved 

månedsslutt en løpende avkastning på 2,7 %, kredittdurasjon på 1,4 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 

0,08. 

 

Spreadene på senior bankpapirer er nå nede på nivåer vi sist så i januar 

2008 (riktignok etter at spreadene hadde gått ut om lag 40bp fra de 

laveste nivåene i 2007 før finanskrisen). 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 være å optimalisere andelen 

av papirer med størst potensiale for ytterligere spreadinngang . Det blir 

en spennende innspurt i 2014 og vi vil gjøre vårt ytterste for å holde 

marsjfarten oppe! AA
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5 største postene i fondet per 31.10.14 %

Bank Norwegian AS 7,9

Pareto Bank ASA 7,5

Santander Consumer Bank 7,2

Hegra Sparebank 6,0

Hjelmeland Sparebank 1,2



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.10.2014:    114,4932 

FORTE Obligasjon    

 
FORTE Obligasjon har ligget helt i teten i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4 år) siden oppstart, og ble i 

oktober honorert med 5 stjerner fra Morningstar – et ordentlig kvalitetsstempel! Fondet holder tempoet oppe og 

leverte 0,6 % avkastning i oktober, noe som bringer fondet opp i hele 7,35 % avkastning hittil i år! Til 

sammenligning steg indeksen ST4X med 0,95 % i oktober, og har steget 3,49 % hittil i år. 

  

Det som har hatt betydning for avkastningen denne måneden er spesielt 

to forhold:  

 1) Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale 

ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene og 

fondsobligasjoner steg med mellom 3 og 11 basispunkter.   

 

2) De lange rentene falt med om lag 30 basispunkter, og fondet har hatt lavere durasjon enn indeksen (2,3 mot 3 

år). Vi fikk med andre ord ikke fullt utbytte av rentefallet, men kupongene er høye på fastrentepapirene, noe som 

bidrar positivt til avkastningen. Fondet har hatt 53 % fastrenter i oktober.   

 

I oktober har fondet økt sin fastrenteandel, kredittdurasjonen og rentefølsomheten noe. Vi jobber hele tiden med 

å holde eksponeringen opp mot grensene i de største postene.  Fondet hadde ved månedsslutt en løpende 

avkastning på 4,25 %, kredittdurasjon på 3,8 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 2,3. 

 

Børsfall og kredittspreadutgang i høyrentepapirer smittet over på de norske bankobligasjonene, og vi opplevde for 

første gang på lenge en økning i spreadene. Utviklingen fremover vil være svært avhengig av aksjemarkedene. En 

stabilisering/oppgang vil være positivt for kredittspreadene også i banksektoren. 

 

Rentemarkedene dras fremdeles mellom USA,  hvor nøkkeltallene den siste tiden har vært positive, og Europa og 

Japan hvor deflasjonsspøkelset truer. I USA økte BNP-veksten med 3,5 % fra andre til tredje kvartal. Det er positivt 

at investeringene og eksporten går bra, tross sterkere dollar og svake markeder i Europa. Fed ble neppe 

overrasket over tallene og beholdt sin ordlyd om at renten holdes på 0-0,25 %. Komitéen besluttet som ventet å 

avslutte QE3-oppkjøpene, og sa seg dermed fornøyde etter å ha kjøpt obligasjoner for tilsammen 1.66 trillioner  

Dollar i denne omgang. Det er inflasjonen og arbeidsmarkedet som blir viktigst fremover mot rentemøtet i 

desember. Markedet vil være svært oppmerksomme på tegn som kan få rentene til å stige raskere enn 

ventet.  Den japanske sentralbanken annonserte at de vil utvide sitt verdipapirkjøpsprogram. Økningen skal i all 

hovedsak komme gjennom kjøp av statsobligasjoner. For å sikre at lange renter kommer ned skal gjennomsnittlig 

løpetid på papirene være 7-10 år. ECB kjøpt obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for 4,8 milliarder Euro i løpet av 

de første 2 ukene. Dette holder presset nede på de lange rentene. Tysk 5 års statsrente ligger i skrivende stund på 

0,10 %, det samme som i Japan. Tysk 3 års stat på -0,04 %!  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. På grunn av disse forholdene er rentedurasjonen i fondet for tiden lav, og porteføljens høye andel av 

flytende rentepapirer senker risikoen i forhold til eventuell 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



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.10.2014:    101,7933 

FORTE Kreditt 
 
Oktober ble en forholdsvis svak måned for FORTE Kreditt. Fondet falt med 1,82 %. Siden oppstart 10.april har fondet 

gitt en avkastning på 1,79 %. Fallende oljepris og svært svake og volatile aksjemarkeder smittet over på 

høyrentemarkedet. Både aksjemarkedet og markedet for kredittobligasjoner tok seg imidlertid opp igjen på slutten av 

måneden. 

 

Oktober sett under ett, var en negativ måned i kredittmarkedet. En rekke 

av de større kredittfondene i Norge har vært ned 2-3 %. Utgangen i 

kredittspreadene ble utløst av en rekke dårlige nyheter på en gang: Det har 

vært et kraftig fall i oljeprisen, med stor usikkerhet knyttet til hvilket nivå 

den vil stabilisere seg på - dette er ytterligere kommentert i Skråblikk. Fallet 

i oljeprisen førte til påfølgende uttak av midler fra amerikanske High Yield-

fond, og vi hadde markert utgang i spreadene i energisektoren i USA. Vekstutsiktene i Europa er svakere etter at IMF 

nedjusterte sine anslag. Det er også kommet varsler om lavere oljeinvesteringer fremover. Børsene har vært 

fallende/volatile. Det har vært fortsatt usikkerhet knyttet til Russland/Ukraina og det har vært Ebola-frykt.  

 

Uttrekk av midler plassert i High Yield-fondene utløste noen større salg, og førte til at prisene på disse falt 

«urasjonelt» mye, også i selskaper som i utgangspunktet burde vært uberørt, eksklusive fiskeselskaper. 

Oljeserviceaksjer falt med 30 % på Oslo Børs. Dette smittet over på obligasjonsmarkedet. Grunnet svekkelsen i 

oljeprisen og oljeselskapenes fokus på kostnader generelt, ble offshoremarkedet hardest rammet. Reduksjon i 

letebudsjettene rammer spesielt seismikkselskapene, og da spesielt selskapene med kort visibilitet mht. 

kontraktsdekning. Selskaper med prosjekter i Russland har også fått tøff medfart. I FORTE Kreditt falt fem av 

selskapene i porteføljen med over 6 %. Dette gjaldt Atlantic Offshore, Beerenberg Holdco, Polarcus, Dolphin Group 

og Bonheur. 

 

De kommende månedene kan komme til å by på utfordringer, men en god nyhet er at kursnedgangen på 

obligasjonene har ført til at den effektive renten i porteføljen vår har steget betydelig. Hvis estimatene på 

rentedekningen i selskapene er edruelige har de fleste grei løpende beskyttelse det neste året, og ingen selskaper er 

så langt i mislighold. Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er nå 6,2 %. Teoretisk vil dette si at 

dersom obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder porteføljen uendret, vil avkastningen de neste 12 måneder 

bli ca. 6,2 %. Dersom markedet blir mer optimistisk igjen, vil vi kunne få en høyere avkastning enn dette, som følge av 

kursøkning på papirene. 

Fondet har ikke hatt innløsninger gjennom denne perioden, og vi har kun gjort noen små justeringer i porteføljen, 

ved å øke eksponeringen i bankobligasjoner og i Polarcus. 27 % av porteføljen består nå av obligasjoner i norske 

banker. Vi oppfatter dette som relativt trygge investeringer. 73 % av porteføljen har rating BB eller bedre.  

 

Antagelig er det nå gode kjøpsmuligheter fremfor gode salgsnivåer for mange av selskapene hvis man ser i et lengre 

perspektiv, men vi må nok se konkrete tiltak fra den europeiske sentralbanken i form av ytterligere kvantitative 

lettelser, samt en stabilisering av oljeprisen før markedet kan snu for alvor.  

 

Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 6,2 %, kredittdurasjon på 3,9 år og en rentefølsomhet 

(rentedurasjon) på 0,95. 

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



FORTE Norge 

Kurs per 31.10.2014:    104,0820 

FORTE Norge 

 

Usikkerhet omkring verdensøkonomien og kraftig fall i oljeprisen førte til en svært volatil oktober måned på Oslo 

børs. På det meste falt fondsindeksen 13,3 prosent før den steg igjen. Det ble likevel en nedgang på 3,9 prosent for 

måneden. FORTE Norge møtte ekstra motvind og falt 4,9 prosent i løpet av perioden.  Hittil i år har fondet økt med 

2,2 prosent, mens fondsindeksen har gått 5,3 prosent. 

 

FORTE Norge dro fordel av en minimal eksponering mot oljeservice, og en undervekt i Statoil, men det kunne ikke 

kompensere for kursfall i de større posisjoner i DNO og Det norske på henholdsvis 18,4 og 23,2 prosent. Det ser nå ut 

til at DNO er svært nær en eksportavtale for det store Tawke-feltet i Kurdistan, og vi forventer en kraftig kursøkning 

når det blir bekreftet. For Det norskes del er vi overasket over kursraset som er langt mer enn hva som kan tilskrives 

fallet i oljeprisen. I løpet av relativt kort tid tror vi kursen vil kunne komme tilbake på 60-tallet, det vil si en oppgang 

på nær 50 prosent. Underliggende verdi og prismålet for de neste 12 måneder setter vi til 85 kroner per aksje.  

 

Vi er også overrasket over den kraftige nedgangen i LPG shippingselskapene, Avance og BW LPG som falt hhv 17 og 

21 prosent. Markedsaktører synes å anta at asiatisk etterspørsel etter LPG fra USA vil bli erstattet med billigere 

oljeprodukter som innsatsfaktor i kjemisk industri. Vi deler ikke dette synet, samtidig som at mesteparten av LPG 

gassen går til privat konsum som propan.  De rekordhøye ratene har også falt noe tilbake den senere tiden, men 

ligger fortsatt høyere enn konsensusestimatene som allerede indikerer svært gode resultater for disse selskapene i 

tiden fremover fremover.  

 

Til tross for boikotten fra Russland går oppdrettsektoren fortsatt godt. Bakkafrost fra Færøyene, som er unndratt 

handelsrestriksjonene, og kan levere ubegrenset til Russland, steg hele 19 prosent i oktober. Marine Harvest steg 6,2 

prosent, mens Austevoll Seafood og NRS økte med 2,6 og 1,0 prosent.  Laks går nå inn i det tradisjonelt sterkeste 

halvåret, og fondets eksponering mot sektoren på 16 prosent er en solid overvekt i forhold til referanseindeksen.    

 

Øvrige børstungvektere i fondet gjorde det også bra sist måned. Sterk dollar, økt privatkonsum, redusert ebola-

redsel og et hyggelig utbytte gav over 10 prosent verdiøkning i RCL. Videre steg Telenor 7,5 prosent, Norsk Hydro 5 

prosent og DNB 3 prosent. Yara falt tilbake 4 prosent om følge av at sammenslåingen/oppkjøpet av den amerikanske 

konkurrenten CF Industrien ble avbrutt. 

 



FORTE Global 

Kurs per 31.10.2014:    133,5650 

FORTE Global 

 

FORTE Global oppnådde en avkastning på 3,7 prosent i oktober. Verdensindeksen i norske kroner steg hele 6,2 

prosent i samme periode, hvorav 5,7 prosent skyldes valutaeffekter. Hittil i år har fondet steget 8,2 prosent mot 

16,8 prosent i indeksen.  

 

Indeksen er dollar basert, og amerikanske dollar har steget kraftig mot norske kroner. Korrigert for 

dollarstigningen hadde fondet en god utvikling i oktober. Bare i oktober steg dollaren 5 prosent mot norske 

kroner. Hittil i år har dollarkursen styrket seg 11,3 prosent mot norske kroner. Forte Global har en 

dollareksponering rundt 40 prosent, og har dermed ikke klart å holde følge med indeksen.  

 

I løpet av oktober sank verdens aksjemarkeder mye etter at IMF senket sitt anslag for den globale veksten, fra 3,4 

prosent til 2,9 prosent. I tillegg har den amerikanske sentralbanken avsluttet sitt stimuliprogram, QE3. Dette førte 

til en korreksjon i aksjemarkedet . Mot slutten av måneden snudde imidlertid markedene etter at kom gode 

regnskapstall for 3. kvartal fra flere store selskaper i USA. 

 

I FORTE Global er det innslaget av amerikanske aksjer som har steget mest. Spesielt farmasiaksjene har klart seg 

veldig bra. Vi har også hatt positiv innvirkning fra aksjer i fremvoksende økonomier. De nordiske aksjene klarte 

ikke å hente inn hele nedgangen fra korreksjonen som fant sted tidligere i oktober, selv om de hadde en god 

opphenting på slutten av måneden. 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder 

 

Under en meget volatil oktober måned ble FORTE Trønders avkastning for oktober -2,6 prosent, som er tilnærmet 

lik avkastningen for Oslo Børs fondsindeks. Det kraftige oljeprisfallet i perioden forklarer størstedelen av 

nedgangen, mens laks og bankaksjer bidro positivt. 

 

Det norskes kursfall på 23 prosent utgjorde mer en halvparten av fondets totale nedgang i perioden. Markedet 

har etter vår oppfatning overreagert på bekymringer rundt selskapets finansiering, eksekusjonsrisiko vedrørende 

Ivar Aasen utbyggingen, gjeldsgraden etter oppkjøpet og konsolidering av Marathon Norge og til slutt fallet i 

oljeprisen. Av disse gjenstår i dag bare oljeprisen som reelt negativt. Det norske er nå fullfinansiert gjennom hele 

utbyggingen av Johan Sverdrup og CEO Karl Johnny Hersvik har forsikret markedet at Ivar Aasen prosjektet går i 

henhold til budsjett og tidsplan. Nylig fremlagte tall viser at gjelden blir 3 milliarder lavere enn markedets 

forventninger. Bare det siste utgjør 15 kroner per aksje. I løpet av relativt kort tid tror vi kursen for Det norske vil 

kunne være tilbake på 60-tallet, det vil si en oppgang nær 50 prosent. Underliggende verdi og prismålet for de 

neste 12 måneder setter vi til 85 kroner per aksje. De andre oljerelaterte aksjene hadde også store kursfall. Statoil 

falt 12,7 prosent, Kværner 14 prosent og EMGS 7,9 prosent. Statoil og EMGS er antagelig avhengig av en bedring i 

oljeprisen for å oppnå en vesentlig kursøkning, mens Kværner har et stort potensiale dersom de lykkes med å 

vinne Johan Sverdrup kontrakter som skal tildeles i første halvår 2015. 

 

Oppdrettssektoren bidro positivt i oktober. SalMar og Marine Harvest økte henholdsvis 7 og 6,6 prosent, mens 

NRS kun gikk 1 prosent. NRS hadde noen operasjonelle og biologiske utfordringer i siste kvartal samtidig som at 

man fortsatt venter på endelig godkjenning for de 7 «grønne» lisensene som ble utstedt til NRS tidligere i år.  Vi 

forventer en kraftig produksjonsvekst i selskapet de neste 2-3 årene, og vurderer NRS til å ha det største 

kurspotensialet i sektoren. NTS, tidligere Namsos Trafikklag, har solgt sin virksomhet innom godstransport på vei, 

og fremstår nå som et rendyrket selskap innom oppdrettsnæringen. Selskapet har med syv moderne brønnbåter 

for transport av smolt og slakteferdig laks. Kursen steg 2,9 prosent i oktober. 

 

De lokale bankene ble nok en gang en moderende faktor i fondet. Sparebanken Midt-Norge, steg 1,3 prosent, 

Sparebanken Møre gikk 1,6 prosent og Helgeland Sparebank økte 2,7 prosent, mens kursen i Melhus Sparebank 

forble uforandret. Teknologiaksjene var gjennomgående negative, og bare Nordic Semiconductor viste en liten 

stigning på 0,3 prosent. 

 

FORTE Trønders sammensetning av regionale aksjer viser igjen bra motstandsdyktighet i et turbulent marked. Vi 

ser frem til at dets fulle potensiale kommer tilsynet med videre oppgang innen laks, fortsatt suksess teknologi, og 

at oljeaksjen kommer sterkt tilbake. Det vil kunne gi en fortsatt solid meravkastning til fondets investorer. 

Kurs per 31.10.2014:    120,1826 



Skråblikk - Oljeprisen, et høyt spill om markedsandeler 

 

Oljeprisen har falt rundt 25 % siden forrige toppnotering i slutten av juni, og ligger i skrivende stund på 85 USD per 

fat. De 3 siste årene hadde prisen holdt seg relativt stabil mellom 100 og 120 USD per fat. Det hadde med andre 

ord vært en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i både spot og fremtidsmarkedet. 

 

Ubalansen som førte til prisfallet ble utløst av flere hendelser. IEA (International Energy Agency) reduserte i 

oktober sine anslag for den globale veksten i oljeetterspørselen for 2014, med nye 250 000 fat per dag. Så lave 

anslag for vekst, har de ikke hatt siden 2001. IEA’s nedrevideringer har kommet overraskende fort i løpet av de 

siste 4 månedene. USA har samtidig økt produksjonen av skiferolje og er på vei til å bli netto eksportør av olje. 

Oljeprisen startet sitt fall ganske nøyaktig på samme tidspunkt som veksten i den akkumulerte oljeproduksjonen 

fra USA overgikk det uplanlagte produksjonsbortfallet ellers i verden. På toppen av dette har West Afrika og Libyas 

eksport tatt seg opp igjen. Resultatet er et tilbudsoverskudd i markedet. Man hadde regnet med at Saudi Arabia 

ville forsvare en oljepris på 100 USD per fat ved å kutte produksjonen når markedsbalansen ble mindre stram 

igjen. Denne antagelsen viste seg å være feil.  Det virker nå som om Saudi Arabia ikke vil gjøre noe før det neste 

OPEC-møtet 27.november, antagelig fordi de ønsker å legge et press på de andre medlemmene, og teste USAs 

smerteterskel for skiferoljeproduksjon. Det er med andre ord et høyt spill om markedsandelene. 

I mellomtiden virker det å være et tilbudsoverskudd i det gobale oljemarkedet, og det er definitivt et behov for 

produksjonskutt. I skrivende stund ser det ut som om prisen har funnet et leie rundt 85 USD per fat. Prisen på 

levering av olje frem i tid har en god stund vært betydelig lavere enn dagens spotpris. Dette bruker vanligvis å 

stimulere til lageroppbygging og kjøpere som spekulerer i prisoppgang. Nå er kurven nesten flat. Men hvor skal 

den nye likevektsprisen ligge? 

Det er mange interesser som trekker i ulike retninger. Vi holder en knapp på at de nåværende lave oljeprisene 

ikke er opprettholdbare på lengre sikt, grunnet den relativt høye marginalkostnaden blant oljeprodusenter i for 

eksempel Brasil, Canada og USA kombinert med høye break-even priser i de offentlige budsjettene hos en stor 

andel Opec medlemmer, spesielt Saudi Arabia. Prognosene for USA’s netto energihandel (olje & gass) viser at de 

vil switche fra å være netto importør til å bli netto eksportør i 2018. 1/3 av ny skiferoljeproduksjon har en break-

even pris på 80 USD per fat, men et stort antall brønner er lønnsom helt ned mot 60 USD per fat. 



For å intensivere et tilbudskutt fra USA må sannsynligvis oljeprisen falle videre. USA importerer fortsatt omtrent 

500.000 fat per dag. Når denne oljen blir replassert med innenlandskprodusert olje, vil presset for å tillate 

oljeeksport sannsynligvis tilta. Dette betyr at «ansvaret» hviler på OPEC, og i det korte bildet blir førstkommende 

OPEC-møte den 27.november svært spennende. Massive kutt i produksjonen er nødvendig, men antagelig 

usannsynlig gitt organisasjonens avhengighet av Saudi-Arabia, som på kort sikt er komfortable med priser rundt 

85 USD per fat. Et viktig moment i denne sammenhengen er det faktum at Saudi Arabia er mer eller mindre 

indifferent mellom den «gamle» 100 USD per fat og den «nye» 90 USD per fat. Årsaken er at de omsetter mye av 

sin olje i EUR. Prisen målt i EUR har ikke falt like mye, fordi USD har styrket seg mot EUR. Av den årsak kan det 

hende Saudi Arabia nå er like fornøyd med en pris i området 90-100 USD per fat som de tidligere var med 100-110 

USD per fat. På den andre siden er Saudi Arabias nasjonale budsjett break-even pris på lengre sikt forventet å øke 

til 120 USD/fat. Andre nøkkelprodusenter trenger oljepriser over 100 USD per fat for å balansere budsjettene. 

Russland trenger priser over 100 USD per fat for å balansere budsjettene sine. Olje - og gassinntektene står for 70 

prosent av landets eksport, og dekker halvparten av statsbudsjettet. Iran og Irak ønsker 120 USD per fat.  

 

Lavere oljepris vil være bra for de fleste markeder og økonomier internasjonalt, men ikke for norsk økonomi og 

norske aksjer. De fleste lete- og produksjonsselskaper får en anstrengt kontantstrøm dersom prisene stabiliserer 

seg under 100 USD per fat, og ansatte i den norske oljenæringen risikerer å miste jobbene sine. Hittil er over 5000 

årsverk kuttet. Geopolitiske faktorer som resulterer i lavere tilbud kan på den ene siden løfte prisene, mens 

høyere produksjon fra USA og svakere økonomisk vekst kan resultere i en lengre periode med lave priser.  

 

Kort oppsummert er det mange faktorer som på sikt taler for en høyere pris enn dagens. Lengden på 

tilpasningsfasen er usikker, og resultatet kan definitivt bli smertefullt for noen. 

 

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. 


