
Januareffekt og svakere krone 

Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent 

i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg også 3,5 prosent, til tross for at fallet i 

oljeprisen fortsatte. Norske kroner fortsatte å svekke seg mot amerikanske dollar, og dollaren steg 

nye 5,1 prosent mot norske kroner i januar.  

Det internasjonale pengefondet, IMF, har sett inn i glasskula, og nedjustert prognosen for den 

globale veksttakten i 2015 fra 3,8 til 3,5 prosent. I 2016 antar IMF en veksttakt på 3,7 prosent. Lave 

oljepriser vil ha positive veksteffekter for importlandene, hevder IMF, men justerer alikevel kun opp i 

USA, til 3,6 prosent i år. I eurosonen forventes bare 1,2 prosent vekst, mens Kina forventes å vokse 

6,8 prosent.  Uten vekstmotorene i de fremvoksende økonomiene, ville den globale veksten vært 

særdeles lav.  

I USA ble det meldt om en årlig vekst på 2,5 prosent, etter at 4. kvartals tallene var klare. Dette var 

litt lavere enn forventet, og sto ikke helt i stil med tidligere kvartaler i 2014. Arbeidsledigheten har 

falt et stykke ned på 5 prosent-tallet, og dette tas som et sikkert tegn på at økonomien er i en 

oppgangskonjunktur. Den amerikanske detaljhandelen falt likevel 0,9 prosent, i det som normalt er 

en sterk desembermåned. Det var på forhånd ventet et mindre fall på 0,2 prosent, noe som kan tyde 

på at de amerikanske forbrukere har blitt mindre optimistiske. Amerikanske forbrukere står for rundt 

to tredjedeler av den amerikanske etterspørselen. På den positive siden knuste Apple forventningene 

til siste kvartal, med svimlende 18 milliarder dollar i overskudd, etter å ha solgt 75 millioner iPhones i 

perioden. Det var også knyttet stor spenning til den amerikanske sentralbankens rentemøte i januar. 

I dette møtet ble det uttrykt usikkerhet rundt hvorvidt man vil heve renten før sommeren. Dette som 

følge av lavere inflasjonstakt. De langsiktige rentene har falt videre i USA. 

I Europa hadde det bygd seg opp store forventninger til at ESB, den europeiske sentralbanken, ville 

annonsere kvantitative lettelser. Forhåndslekkasjene om månedlig oppkjøp av statsgjeld for 50 

milliarder euro i måneden ble overgått. Det blir oppkjøp på 60 millarder euro hver måned frem til 

september 2016. Programmet er i realiteten en massiv pengetrykking for å tilføre frisk kapital og å få 

bukt med en blodfattig vekst og tendenser til deflasjon i eurosonen. Bankene vil kunne låne ut mere 

penger, samtidig som en god del også finner veien til aksjemarkedet. Tilsvarende program i USA, 

England og Japan har vist seg vellykket, men førte først til svekkelser i de respektive valutaene, da 

euroen svekket seg mot amerikanske dollar. I skråblikket litt lenger ut i rapporten kan du lese mer 

om ESB og aktivakjøpsprogrammet. 

Den sveitsiske sentralbanken har overraskende gitt opp fastkursmålet mot euro. Fastkursmålet ble 

innført i 2011, for å hindre at sveitserfrancen styrket seg.      
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I løpet av minutter styrket francen seg 30 prosent til 0,85 mot euro, fra minstevekslingskursen på 1,20, 

før den hentet seg inn til rundt 1 mot euroen. Samtidig stupte børsen i Sveits. Dette er svært dårlige 

nyheter for dem som har lån i sveitiske franc. 

Kinesiske myndigheter har innført forbud mot marginhandel for tre av landets største meglerhus, som 

heretter ikke får la kundene åpne verdipapirkontoer for  dette. Marginhandel er lånefinansiert handel 

med aksjer og som har blitt svært populært hos småinvestorer. Mange har valgt å låne med sikkerhet i 

blant annet eiendom. Myndighetene prøver å hindre at finansielle aktører skaper bobler i økonomien, 

noe som kan skade den økonomiske veksten i Kina. 

Oljeprisen forsatte å falle, og var ned hele 8 prosent i januar. Flere av lokomotivene på Oslo Børs driver 

oljerelatert virksomhet og inngår i den såkalte energisektoren, som i dag utgjør om lag 26 prosent av 

Oslo Børs. Dette er ned fra 46 prosent på samme tid i fjor. Det virker som om markedet har priset inn 

en rekyl i oljeprisen. Dette gjør norske aksjer sårbare dersom rekylen uteblir, eller blir mindre enn 

investorene venter. En svakere norsk krone hjelper norske selskaper som har inntekter i utenlandsk 

valuta. I tillegg har utlendingenes eierandel på børsen ikke falt - mot normalt i slike perioder. Det 

hersker stor usikkerhet i markedet rundt hvor mye oljeprisen kan falle før bunnpunktet nås. Foreløpig 

er det lite som tyder på at Saudi-Arabia har til hensikt å kutte produksjonen. Saudi-Arabia er det landet 

som produserer mest olje i verden og mange tror at de nå ønsker å benytte anledningen til å ta høyere 

markedsandeler. Dette til tross for hardt press fra Venezuela og Iran, som er to av landene som er mest 

avhengige av høyere oljepris. De forsøker å få i gang et hastemøte blant OPEC-landene for å kutte 

oljeproduksjonen, men på kort sikt er det lite som tyder på at de vil lykkes.  Statoil-aksjen falt 2,1 

prosent i januar. Mange er spente på om den nye konsernsjefen, Eldar Sætre, kan påvirke Statoil i 

positiv retning.  

Statens eierandel i Telenor er foreslått redusert fra 54 til 34 prosent. Antageligvis vil dette bli godkjent 

av Stortinget. Det antas at en stor mengde nye aksjer i markedet initielt vil føre til et prispress på 

aksjen, men aksjen har likevel steget 9,8 prosent i januar. 

Fortsatt tror vi at realaktiva vil kunne gi den beste avkastningen fremover. Renten er på historisk lavt 

nivå, og aksjer bør derfor være et godt investeringsalternativ.  

 

 

Utvalgte nøkkeltall for januar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.01.2015

OSEBX 3,50 % 10 års stat, Norge 1,33

MSCI AC World 3,47 % 10 års stat, USA 1,80

S&P 500 -3,10 % 3 mnd NIBOR 1,32

FTSE 100 2,79 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,21 % Brent spot -8,99 %

Euro/USD -7,14 % Gull 8,39 %

Euro/NOK -3,18 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.1.2015:    98,8037 

FORTE Pengemarked leverte i januar  en avkastning på 0,25 %.Til sammenligning steg fondets 

referanseindeks, ST1X  med 0,11 %.Vi er svært fornøyd med januaravkastningen. FORTE Pengemarked 

topper listen over  pengemarkedsfond i januar. Vi fortsetter å levere gode resultater til tross for lave 

renter. 

Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske 

senior bankpapirene sank med 1-2bp gjennom måneden. 3m Nibor har fortsatt å falle etter at Norges 

Bank senket sin innskuddsrente i desember. I januar falt den med 14bp til 1,33 %. Kombinasjonen av 

plasseringer  til særvilkår i banker og noen lengre papirer, har fungert svært godt også i januar. Denne 

sammensetningen fortsetter vi med utover i 2015.  

Nye midler som har kommet inn i januar er i stor grad kanalisert over på særinnskudd i bank. Når det 

gjelder verdipapirer, er det kjøpt for 6 mill. i Pareto Bank. 

 

Norges Bank senket  foliorenten med 0,25 prosenpoeng til 1,25 prosent i desember, det samme som 

rentebunnen under finanskrisen, som er det laveste noensinne. Rentebanen ble senket som følge av 

rentekuttet. Videre ser Norges Bank en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere et rentekutt i mars 

2015. Begrunnelsen var; «Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er 

svekket.»  Vi mener at 3m Nibor har falt så mye at et nytt rentekutt allerede er tatt høyde for. 

                  

 

Ansvarlig forvalter: Elisabeth Gisvold 
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FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.1.2015:    111,3508 

Januar ble en relativ svak måned for fondet grunnet en noe lav fastrenteandel. Fondet steg med 0,43 

prosent, mens indeksen steg 0,69 prosent.  

Det har vært kun marginale endringer i kredittspreadene i januar. Kredittpåslaget (påslag i antall 
rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene sank 
med 1-2 basispunkter (bp). Spreadene på fondsobligasjoner steg med om lag 3 bp. 

Både korte og lange renter har falt. 5 års swaprente med så mye som 22 bp og 3m Nibor med 14bp. 
Porteføljen har pga. sin høye andel flytende rentepapirer hatt lav rentedurasjon (2,0 år mot indeksens 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 ved utgangen av januar 47 % av 
porteføljen i fastrenter.   

Stigende børser og relativt stabile kredittspreader på de norske bankobligasjonene var fasiten til tross 

for at oljeprisen har vært i tilnærmet fritt fall tidlig i januar, for så å stige litt i slutten av måneden. Det 

norske aksjemarkedet  vil  påvirke utviklingen i kredittspreadene fremover. En stabilisering/oppgang vil 

være positivt for kredittspreadene også i banksektoren. Bankene står overfor press på marginene. Det 

betyr at ytterligere økninger i lønnsomheten må komme fra kostnadskutt. De neste årene vil det være  

topp prioritet for de norske bankene å opprettholde lønnsomheten da dette er nødvendig  for å vokse, 

gitt de nye kravene til kapitaldekning. Dette vil virke positivt for kredittspreadene. 

De lange rentene fortsatte å falle i januar og er nå på nivåer vi aldri har sett tidligere. Ved utgangen av 

januar lå den norske 5 års swap-renten på 1,15%, nesten 20 bp lavere enn 3m Nibor som utgjorde 

1,33%. I USA og Tyskland noteres 10 års statsrenter på henholdsvis 1,65 og 0,27%. Porteføljens høye 

andel av flytende rentepapirer senker risikoen i forhold til en eventuell renteoppgang i de lange 

rentene. Ansvarlige lån og fondsobligasjoner har holdt seg svært godt sammenlignet med 

høyrentemarkedet i industrisektoren. Vi ser fortsatt verdi i norske bankobligasjoner, og da spesielt 

fondsobligasjoner. FORTE Obligasjon er godt posisjonert i forhold til dette markedssynet . I januar har 

fondet opprettholdt sin fastrenteandel  på i underkant av 50 % og økt kredittdurasjon og 

rentefølsomheten noe. Ved månedsslutt hadde fondet en løpende avkastning på 3,7 %, kredittdurasjon 

på 5 år og en rentefølsomhet (modifisert rentedurasjon) på 2,0. 

I januar har det stort sett vært gjort mindre kjøp i regionsbankene Rogaland Sparebank, Sparebanken 

Vest og Sparebanken Nord-Norge.  I tillegg er det foretatt et kjøp i Storebrand ASA. 

Ansvarlig forvalter:  Jon Steinar Eide 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.1.2015:    93,3765 

Fondet fikk en avkastning på -0,23 prosent i januar. ST1X, fondets indeks, steg 0,11 prosent. 

 

Selskapsobligasjoner fra bedrifter som opererer innenfor oljeservicebransjen har sunket i verdi i takt 

med oljeprisen. Oljeprisen sank 8 % i januar. Til tross for at vi er undervektet denne bransjen, klarte 

ikke fondet å nå positiv avkastning denne måneden. 

Den gode nyheten er at kursnedgangen på obligasjonene har ført til at den effektive renten i fondet har 

steget betydelig. Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er nå 7,82 prosent. Teoretisk 

vil dette si at dersom obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder porteføljen uendret, vil 

avkastningen de neste 12 månedene bli ca. 7,8 %. Dersom markedet blir mer optimistisk igjen, vil vi 

kunne få en høyere avkastning enn dette, som en følge av kursøkning på papirene. 18 % av porteføljen 

består nå av obligasjoner i norske banker. Vi oppfatter dette som relativt trygge investeringer. 67 % av 

porteføljen har rating BB eller bedre. Kredittdurasjonen er 4,5 år og rentefølsomheten (rentedurasjon) 

på 0,54. 

Hvis man ser i et lengre perspektiv er det slik vi nå ser det gode kjøpsmuligheter. Misligholdsratene 

forventes på global basis fremdeles å være lave. På om lag 650bp kredittspread (ny rekord!) tror vi at 

“BB” er attraktivt priset og tilbyr god langsiktig verdi. “B/CCC” er mere sårbare (her er det store 

individuelle forskjeller) dersom markedssentimentet ikke bedrer seg. 

Fondet har hatt en posisjon i North Atlantic Drilling, et datterselskap av Seadrill. I januar gikk Seadrill inn 

og garanterte for gjelden til North Atlantic Drilling. Selskapets obligasjoner fikk dermed Seadrill rating, 

noe som førte obligasjonene opp i kurs. Nye eiere i Hurtigruten har benyttet muligheten til å calle 

(kjøpe tilbake) utestående obligasjoner på en særdeles hyggelig kurs. 

Det er foretatt salg i fondsobligasjonene til Fana Sparebank og Sparebanken Rogaland og det er kjøpt 

obligasjoner i Bakkafrost. 

Ansvarlig forvalter:  Jon Steinar Eide 



FORTE Norge 

Kurs per 31.1.2015:    106,9635 

Det nye året startet med stor sektorvariasjon på Oslo Børs. Teknologi og industri gjorde det bra, oljesekto-

ren startet ned for deretter å stige, mens oppdrettssektoren hadde en en svak måned. Resultatet for FORTE 

Norge i januar ble en oppgang på 1,9 prosent, mens referanseindeken, OSEFX, steg 2,9 prosent. 

Fondets beste plasseringer finner vi i teknologisektoren, der Nordic Semiconductor steg nye 13,3 prosent 

og Telenor og Opera fulgte opp med henholdsvis 9,8 og 7,9 prosents oppgang. Posisjonene i Nordic og 

Opera utgjør til sammen 8,7 prosent av fondets totale investering, noe som er en vesentlig overvekt i for-

hold til referanseindeksen. Vi har stor tro på videre vekst i disse selskapene, samtidig som vi vurderer dem 

blant de fremste oppkjøpskandidatene på Oslo Børs.  

Effekten av lave energipriser og svakere krone slo fullt ut for Yara i januar. Kursoppgangen ble på hele 20,6 

prosent. Norsk Hydro og Kongsberg-gruppen viste også fin oppgang på 7,4 og 6,5 prosent.  Blant konsum-

orienterte aksjer steg Orkla 11,6  prosent og Norwegian 10,1 prosent, mens RCL toppet ut 4. kvartals fan-

tastiske oppgang med et fall på 4,7 prosent i januar. 

Det norske falt nye 19 prosent i januar, men det hører med til historien at alt dette ble tatt igjen i løpet av 

de to første dagene i februar. Fondets største posisjon, DNO som utgjør 9,1 prosent av fondet, steg 6,4 

prosent.  Statoil, som vi ikke eier i fondet, falt til sammenligning 2,1 prosent. Vi er redd for at markedet 

ennå ikke har priset inn Statoils lave kontantgenerering, som gjør at de over lang tid har måttet låne peng-

er  for å betale utbytte.  Aksjen er nå priset 60 prosent over historisk gjenomsnitt i forhold til inntjeningen, 

og kursen blir kun holdt oppe av  forventninger om fortsatt høye utbytter. Det kan ende med skuffelse. Vi 

foretrekker å ha vår eksponering gjennom DNO og Det norske i forhold til forventningen om  høyere olje-

priser.  Fondet har fortsatt minimal eksponering mot oljeservice. Til tross for at ojeprisen har steget de 

siste dagene, er oljeselskapenes budsjetter allerede redusert så mye at serviceselskapene vil slite hardt, 

både i år og neste år. 

Sjømatsektoren, hvor fondet er solid overvektet, ble en skuffelse i januar. Russland, som tidligere kjøpte 

rundt 8 prosent av det globale tilbudet, har nå falt bort på grunn av den lave rubelkursen. Svakere euro-

kurs har også ført til noe lavere etterspørsel fra hovedmarkedet i Europa.  Det har ført til press på laksepri-

sen og derved skremt bort enkelte investorer. NRS falt 9,3 prosent i januar, Salmar 6,3 Bakkafrost 3,9 og 

Marine Harvest 1,4 prosent. Oppdrettselskapene tjener fortsatt meget gode penger med dagens priser og 

vi forventer høye utbytter og stigende kurser i sektoren. I løpet av måneden har vi tatt inn Røkke-selskapet 

Havfisk, som eier åtte store fisketrålere. Det forventes at torskekvotene snart vil øke med 25 prosent, 

samtidig som at torskeprisen stiger i takt med større markeder ute. I dag er prisen på torsk allikevel 50 

prosent lavere enn for syv år siden.   

Vi er overbevist om at den langsiktige innretningen av porteføljen vil vise seg riktig over tid. De store end-

ringene denne måneden, spesielt innen oljeservice og oppdrett, mener  vi er kortsiktige fenomener som 

vil korrigere tilbake.  Derfor er vi optimister på vegne av FORTE Norges investorer. 

Ansvarlig forvalter:  Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 31.1.2015:    144,5358 

FORTE Global oppnådde en avkastning på 3,1 prosent i januar. Verdensindeksen målt i norske kroner 

steg 3,5 prosent i samme periode. Verdensindeksen målt i amerikanske dollar sank imidlertid 1,6 

prosent, mens dollaren steg 5,1 prosent i januar. Fondet har ca 40 prosent av sine investeringer 

nominert i dollar. Sett i lys av dette, var januar en god måned for fondet. 

Det var aksjer i fremvoksende markeder som ga den beste avkastningen i FORTE Global i januar, med en 

avkastning på 7,5 prosent målt i norske kroner. Nest best var investeringene i europeiske aksjer, med 

en oppgang på 5,6 prosent. Svakest avkastning ga øst-europeiske aksjer, med Russland i spissen, med 

en nedgang på 0,7 prosent. Bildet stemmer godt med det underliggende markedet, hvor oljeprisen har 

falt hele 8 prosent i januar. Dette er positivt for dem som kjøper olje, slik som land i fremvoksende 

markeder, som sliter med høy inflasjon og høye renter. Fallende energipriser senker inflasjonen og har 

positiv innvirkning på rentene. Når det gjelder Russland, sliter landet med vestlige sanksjoner, fallende 

oljepris, stigende renter og en fallende rubel. De russiske aksjene har falt betydelig, men roer det seg i 

Ukraina, kan det bli en reprising av russiske aksjer. 

Vi tror det vil ta noe tid før omslaget kommer i eurosonen, og derfor tror vi USA og fremvoksende 

markeder vil være den beste aksjesammensetningen i 2015. Den lave oljeprisen er en kjærkommen 

bidragsyter til økonomisk vekst i fremvoksende markeder. Uten vekstmotorene i disse markedene 

synker den globale veksten. Den lave renten støtter godt opp under verdivurderingene i 

aksjemarkedene. 

 

Ansvarlig forvalter:  Jon Steinar Eide 



FORTE Trønder 

Med stor overvekt i oppdrettssektoren, som hadde en nedtur i januar, og videre nedgang i Det norske 

fikk FORTE Trønder litt motvind i årets første måned. Resultatet for fondet i januar ble en nedgang på 

0,4 prosent. Til sammenligning steg fondsindeksen på Oslo Børs med 2,9 prosent. 

Vinneren i januar ble Norske Skog som ble kjøpt inn i fondet i løpet av måneden. Aksjen steg hele 85 

prosent i januar, og vi fikk med oss 40 av disse. Norske Skog har det meste av sin gjeld i norske kroner 

og en stor del av innteketen i utenlandsk valuta, og drar derfor stor fordel av kronesvekkelsen. 

Produksjonen er energiintensiv og selskapet sparer også på den lave oljeprisen. Refinansiering av den 

kortsiktige gjelda til lengere løpetid var imidlertid den største driveren av oppgangen denne måneden. 

Det er hyggelig at det igjen er liv i den dødsdømte «Skogen». En annen «reserve-trønder», Orkla, steg 

med 11,6 prosent. 

Bankene så i januar ut til å gjøre det bedre dess lengere borte fra Trondheim de befant seg. Helgeland 

Sparebank og Møre Sparebank steg henholdsvis 3,6 og 3,2 prosent, og Melhus Sparebank økte 1,6, 

mens Sparebank1 SMN falt hele 5,8 prosent.  

Teknologiaksjene var blandet, og igjen gjorde Nordic Semiconductor det best med 13,3 prosent 

kurstigning. Atmel fulgte på med 4,3 prosent oppgang. Q-Free falt imidlertid 8,9 prosent til under 9 

kroner og Next Biometrics falt 8,4 prosent. Q-Free har vært gjennom en omstillingsperiode som vi nå 

aner resultatene av, og vi mener aksjen har et godt potensiale fra dette nivået. Next Biometrics 

identifiseringsbrikke med fingersensor får stadig mer aksept blant store elektronikkprodusenter, og vi 

forventer at dette vil resultere i store kontrakter i løpet av året. 

Fondet har solgt seg helt ut av EMGS da vi forventer at seismikkindustrien vil ha et par tunge år foran 

seg og at spesialprodukter så som EM-teknologi vil bli enda hardere å selge til de nå svært 

kostnadsbeviste oljeselskapene. Blant oljerelaterte aksjer gjenstår dermed bare Det norske med ca 9,5 

prosent andel i fondet og Kværner med rundt 4,5 prosent. Det norske falt 19,2 prosent i januar, men 

dette store fallet ble alikevel tatt igjen de to første dagene i februar. Det knytter seg stor spenning til 

hvordan selskapet kommer ut etter at de pågående forhandlingen om deling av ressursene mellom de 

lisenser og partnere i Johan Sverdrup feltet er avsluttet. Bare promiller forskyvning av resurssene 

mellom de ulike lisensene utgjøre enorme verdier for partnerene i hver av disse. Forhandlingen skal 

være avsluttet innen 13. februar og kan medføre store kursutslag i DETNOR. Vi tror de blir positive. 

Som følge av ruble-krisen har Russland falt bort som kjøper av laks i det globale markedet, og sammen 

med sviktende Euro har det ført til press på lakseprisen denne måneden. Det medførte at NRS og 

Salmar, som hver utgjør 9,5 prosent av fondet, falt henholdsvis 9,3 og 6,3 prosent. Marine Harvest, som 

utgjør 4,5 prosent, gjore det bedre med 1,6 prosent fall. Vi mener dette var en midlertididg fluktuasjon 

og at lakseprisen kommer tilbake igjen i løpet av de neste ukene. På grunn av lav tilbudsvekst og 

økende etterspørsel forventer vi at prisene vil forbli høye i lang tid fremover og gi god grobunn for 

kursoppgang blant oppdrettsaksjene.  

Kurs per 31.1.2015:    123,2344 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk - Den Europeiske Sentralbanken (ESB) ruller ut den store kanonen – hva nå? 

 

Det utvidede aktivakjøpsprogrammet 

22. januar lanserte den europeiske sentralbanken (ESB) et utvidet aktivakjøpsprogram, med kjøp av til 

sammen 60 milliarder euro per måned. Aktivakjøpsprogrammet kommer i tillegg til de allerede 

iverksatte programmene for covered bonds og asset backed securities (CBPP3/ABSPP), hvor 

sentralbanken kjøper private obligasjoner. Det totale beløpet vil dermed kunne komme opp i 1 140 

milliarder euro. Kjøpene vil begynne i mars og programmet vil vare til september 2016, og i hvert fall til 

inflasjonen er på vei mot målet på 2 prosent. Dette er på linje med det lekkasjene i forkant tydet på. 

Dersom inflasjonen ikke kommer opp som forventet, vil programmet fortsette og beløpet vil bli enda 

høyere. ESB vil imidlertid kun kjøpe investment grade-obligasjoner utstedt av stater og andre 

institusjoner.  

Kjøpene vil baseres på landenes eierandeler i ESB, det vil si omtrent lik BNP-vekter. Samtidig justeres 

prisen på TLTROene (targeted longer-term refinancing operations) ned med 10 basispunkter, slik at 

TLTRO-renten ved enhver tildeling  vil være lik den gjeldende repo-renten. TLTRO er for øvrig navnet på 

lånepakken ESB lanserte til europeiske banker i sommer for å bekjempe deflasjonstrusselen i Europa. 

Øvrige renter opprettholdes på dagens nivå. ESB vil koordinere kjøpene som de enkelte sentralbankene 

vil foreta. 20 prosent av det som kjøpes, vil bli gjenstand for taps- og risikodeling, 80 prosent altså ikke. 

Dette var trolig et krav fra tysk side for å akseptere programmet. I tillegg vil sentralbankene ikke kunne 

holde mer enn 33 prosent av utestående gjeld til et enkelt land. ESB har allerede en stor andel av 

greske statsobligasjoner, hvilket betyr at de ikke vil kunne kjøpe mer greske statspapirer på kort sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vil programmet virke etter hensikten? 

Programmet vil støtte økonomisk aktivitet gjennom en rekke kanaler og således styrke troen på en 

sterkere gjeninnhenting av økonomien, men det er gode grunner til å tenke seg om to ganger.  En svært 

viktig effekt av et stort QE (kvantitative lettelser) program fra ESB er nettopp signalet om at ESB er 

kommittert til sitt mandat om å opprettholde prisstabilitet. Dette bør sees i lys av de veldig lave 

inflasjonsforventningene, som igjen øker risikoen for andrerundeeffekter av den lave oljeprisen. 

Markedsutviklingen i forkant og reaksjonen etter møtet innebærer en kraftig svekkelse av euroen. Det 

er definitivt positivt for europeisk eksport, men virkningene er forbigående. Kun en varig svakere euro 

kan øke prisstigningen på lengre sikt.  



De langene rentene har falt til historiske bunnivåer. Den tyske femårige statsrenten er nå negativ og de 

forventede fremtidige rentene har stupt. I skrivende stund priser rentemarkedet inn at 

pengemarkedsrenten i eurosonen i 2020-25 (fem år om fem år) vil være 1 prosent. Det prises med 

andre ord inn at eurosonen vil slite langt inn i neste tiår. Dette kan hemme investeringene i ny 

kapasitet. Vi holder likevel en knapp på at QE vil virke positivt for innenlandsk etterspørsel. ESBs nylig 

publiserte utlånsundersøkelse indikerer økende låneetterspørsel, både fra næringsliv og husholdninger. 

Lavere renter vil trolig gi mer fart i utlånsveksten og dermed bedriftenes investeringer. Dette 

forutsetter imidlertid at forståelsen av årsakene til den lave inflasjonen er riktig. Eurosonens lave vekst 

skyldes ikke bare svak etterspørsel. Den potensielle veksten er også lav grunnet svak vekst i 

realkapitalen, produktiviteten og arbeidstilbudet. Hvis det er tilbudssiden som svikter, hjelper 

pengetrykking lite. Da kreves det reformer som fremmer vekstevnen. Rentene var lave allerede før 

signalene om QE kom. De lave rentene vil kunne virke som en «sovepute» på den måten at det blir 

gjennomført færre nødvendige strukturelle reformer, noe som er negativt for veksten på lengre sikt. 

Statsobligasjonsmarkedet blir påvirket gjennom de direkte effektene av økte kjøp, samt investorenes 

«flukt» til papirer med lenger løpetid (investeringer med høyere risiko). De lave rentene fører 

investorene ut på jakt etter avkastning. Dette kan redusere avkastningsforskjellene mellom ulike aktiva, 

og på den måten svekke markedets eve til å gi riktige prissignaler og fordele kapital på en effektiv måte.  

Tiden vil vise om tiltakene fra ESB vil virke etter hensikten. Vi heller i den retningen. Det som imidlertid 

er mere åpenbart er at vi står foran en lengre periode med ekstremt lave renter, også her hjemme. 

Spenningen blir å følge med på i hvilken retning investorenes jakt på avkastning sender kapitalen i 

2015. 

 

 

 

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. 


