
Olje på opprørt hav 

Lave renter på global basis fører til økt økonomisk vekst. Dette fører igjen til at aksjemarkedene går 

videre opp. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,1 prosent i løpet av februar. Hittil i år er 

indeksen opp 6,7 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 3,3 prosent i løpet av måneden og er 

opp 6,9 prosent så langt i år.Oljeprisen bidro positivt til den norske børsen, og var opp18 prosent i 

februar til 62,50 dollar per fat . Norske kroner har også reagert på dette, og styrket seg 0,8 prosent 

mot amerikanske dollar. 

I USA har det kommet en hel del positive nøkkeltall den seneste tiden, med unntak av 

konsumenttilliten som kom inn svakere enn forventet. Boligprisene har stanset fallet, og begynt å 

stige enkelte steder. Renten er lav, og dette ser ut til å vedvare en stund til. Inflasjonsspøkelset har 

ikke vist seg etter at de økonomiske stimuliene ble avsluttet og dette er gode nyheter for langsiktige 

renter. Den økonomiske veksten har tatt seg opp. Det har ført til høyere kurser på amerikanske 

aksjer. Den brede aksjeindeksen S&P 500 satte ny all-time-high den 24. februar. Den nye 

toppnoteringen lyder på 2 115,48. Høyere aksekurser og høyere boligpriser vil kunne føre til at den 

jevne amerikaner føler seg mer formuende. Samtidig er det en svak stigning i private inntekter. Over 

tid forventes det at dette slår ut i økt forbruk, og gjennom det kan oppgangskonjunkturen styrkes 

ytterligere. 

I Europa har den nye regjeringen i Hellas forhandlet seg frem til noe lettelser i betingelsene i 

kriselånene som Hellas fikk da det stormet som verst rundt euroen sommeren 2012. Både det 

internasjonale pengefondet , EU og den europeiske sentralbanken (ESB) var innstilt på å få til en 

bedre løsning for Hellas, og situasjonen roet seg raskt. I stedet har markedets fokus skiftet til 

usikkerheten rundt effekten av ESBs stimuli. Sentralbanken skal kjøpe statsobligasjoner i eurosonen 

for 60 milliarder hver måned i 12 måneder fremover. Dette medfører at langsiktige renter blir lave en 

god stund. Den lave renten vil etterhvert kunne gi grobunn for ny økonomisk vekst, spesielt i de 

landene som har størst arbeidlediget. Dette setter aksjemarkedene pris på. DAX-indeksen i Frankfurt 

steg hele 6,6 prosent i februar.  

Den kinesiske sentralbanken, People's Bank of China, har kuttet styringsrenten - 1-års lånerente - 

med 25 basispunkter. 1-års lånerente i Kina vil etter dette være 5,35 prosent. På samme tid kuttes 

innskuddsrenten med 25 punkter til 2,5 prosent. Dette er andre gang på 3 måneder at Kina senker 

rentene. Kina bremser tydelig opp. Renten kuttes ikke to ganger på tre måneder hvis alt går 

strålende. Det er klart at markedene nå blir drevet av andre faktorer enn inntjening, og nøkkelen er 

den løse sentralbankpolitikken vi ser rundt om i verden. Lave råvarepriser senker inflasjonen, spesielt 

i land som må importere de fleste råvarene. Land som India og Kina vil profittere på for eksempel 

lavere oljepris. Dette vil styrke den økonomiske veksten i utviklingsmarkedene.  

Månedsrapport 

Februar 2015 



Oljeprisen steg i februar, men er fortsatt på et lavt 

nivå i forhold til i fjor sommer.  ljeprisfallet har senket 

kursen på norske kroner, spesielt i forhold til 

amerikanske dollar og euro. Om lag halvparten av det 

norske forbruket importeres fra utlandet. Importerte 

varer blir dyrere når den norske kronen svekkes. For 

eksempel økte Tesla prisen på sine nye elbiler i 2 

omganger da norske kronen svekket seg som følge av 

oljeprisfallet. Dyrere import slår altså ut i høyere 

inflasjon. Statistisk Sentralbyrå rapporterte i februar 

en kjerneinflasjon på 2,4 prosent siste år. Dette er tett på inflasjonsmålet til Norges Bank på 2,5 prosent 

årlig inflasjon. En såpass høy kjerneinflasjon vil nok senke lysten hos Norges Bank til å senke rentene 

ytterligere. Hvis rentene skal falle ytterligere, må oljeprisen stige videre. 

Fallet i oljeprisen har ført til større atrbeidsledighet blant ingeniører og andre ledende ansatte i 

oljeservice-næringen. Denne næringen har til tider vært lønnsdrivende, og det mindre behov for denne 

type arbeidskraft kan være med å senke forventningen om høyere lønnsdannelse i norsk næringliv. Til 

og med LO har gått ut med at det kan forventes lavere lønnsvekst de nærmeste årene. Oljeselskapene 

utnytter denne situasjonen med å kutte kostnader for å tilpasse seg lavere inntektsnivå. Statoil 

fortsetter å betale utbytte, men må låne penger for å gjøre det. I takt med økningen i oljeprisen steg 

Statoil-aksjen 12,5 prosent i februar. Dette sikret en solid oppgang på Oslo Børs. 

I februar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-

området 47 613 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,5 prosent høyere enn i januar, og 17,8 prosent høyere 

enn i februar 2014. Den lave renten sender realaktiva til værs. Boligprisene stiger, samtidig som 

kredittetterspørselen også øker. Bankene trenger virkelig motsykliske kapitalbuffere dersom vi får en 

korreksjon i boligmarkedet. 

Utvalgte nøkkeltall for februar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 27.02.2015

OSEBX 3,26 % 10 års stat, Norge 1,51

MSCI AC World 3,13 % 10 års stat, USA 2,00

S&P 500 5,49 % 3 mnd NIBOR 1,34

FTSE 100 2,92 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,19 % Brent spot 18,71 %

Euro/USD -0,88 % Gull -5,48 %

Euro/NOK -1,66 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 28.2.2015:    99,0238 

FORTE Pengemarked leverte i februar en avkastning på 0,22 %.Til sammenligning steg fondets 

referanseindeks, ST1X med 0,07 %. Hittil i år er avkastningen 0,47 % mot indeksens 0,18 %.  ondet 

topper listen i sin kategori på Oslo Børs hittil i 2015, noe vi er svært godt fornøyd med! 

Kredittpåslaget, det vil si påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, 

på de norske senior bankpapirene falt med om lag 2 basispunkter (bp) gjennom måneden. 3m Nibor 

steg med 2 bp. til 1,34 %. Kombinasjonen av plasseringer til særvilkår i banker og noen lengre papirer, 

har fungert godt i starten av 2015. Bankene er i ferd med å gradvis senke sine innskuddsrenter, noe 

som betyr at strategien nok vil endres utover i året. 

Både Sverige og Danmark kuttet renten i februar og har nå negative nøkkelrenter på hhv. -0,1 og -0,75 

%. 6.februar kuttet den danske sentralbanken renten for fjerde gang på tre uker, i et forsøk på å 

forsvare den danske fastkursen mot euro. Innskuddsrenten ble kuttet med 25 basispunkter til -0,75 

prosent, mens de andre signalrentene ble holdt uendret. Sammen med den sveitsiske sentralbanken 

har Danmarks Nasjonalbank nå den laveste innskuddsrenten i verden. Ifølge sentralbanken er kuttet en 

direkte konsekvens av betydelige kapitalinnstrømmer i kjølvannet av at den sveitsiske sentralbanken 

fjernet gulvet på EURCHF og den europeiske sentralbankens nylige annonserte QE-(kvantitative 

lettelser)program. Den svenske sentralbanken annonserte i tillegg til rentekuttet at de vil kjøpe 

statsobligasjoner for 10 milliarder. De er opptatt av å sikre inflasjonsmålets rolle som et nominelt anker 

i pengepolitikken og påpeker at den også er klar til å gjøre mer og at den kan handle raskt og også 

mellom ordinære rentemøter, om nødvendig. Riksbankens beslutning synes å øke sannsynligheten for 

at også den norske sentralbanken vil ønske å være «føre var» og kutte renten på sitt neste rentemøte, i 

mars. Flere analytikere tror nå på en norsk styringsrente på 0,75% i løpet av året. Referatet fra sist 

rentemøte i den amerikanske sentralbanken, som ble holdt den 27-28 januar, hadde en overraskende 

forsiktig tone i seg. Konklusjonen ble: Blir nøkkeltallene sterke, kan det komme en renteheving snart. 

Blir de mindre sterke, vil hevingen komme senere. Problemet knyttet til dette er hvilke nøkkeltall som 

bør vektlegges, for eksempel hvor mye inflasjonen - som er nedadgående - skal veies opp mot 

arbeidsmarkedet - som er blir stadig sterkere. Det er med andre ord. vanskelig å anslå når første 

renteheving vil komme. 

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. Bankene har 

rapportert solide tall for 4. kvartal og økende kjernekapitaldekning gjennom 2014. Selv om det blir 

press på marginene ser vi fortsatt verdi i norske bankobligasjoner. De korte rentene er rekordlave med 

små utsikter til økning med det første, heller tvert i mot. Dette 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.  

I løpet av måneden har fondet  gjort noen reallokeringer. Av salg kan nevnes Bank Norwegian, 

Stadsbygd sparebank og Hjelmeland sparebank. Av kjøp kan nevnes Pareto Bank, Larvik og Brunlanes 

Ansvarlig forvalter: Elisabeth Gisvold 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 28.2.2015:    110,7566 

Februar ble en svak måned for FORTE Obligasjon. Avkastningen falt med 0,53 % mens 

referanseindeksen, ST4X, som falt med 0,25 %. Hittil i år er dermed fondet ned 0,11% mot indeksen som 

er opp 0,38 %. Avkastningsutviklingen i februar  skyldes først og fremst en utgang i kredittpåslaget på 

fondsobligasjoner. Dette er en utvikling vi tror vil snu utover våren, og fondet topper fortsatt sine lister 

på Oslo Børs, målt ut fra både 1, 2 og 3 års historikk! 

Det som har hatt betydning for avkastningen denne måneden er spesielt to forhold:  

1) Kredittpåslaget, påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, på de 

norske senior bankpapirene falt med om lag 2 basispunkter. Spreadene på fondsobligasjoner steg med 

10-20 basispunkter. Dette ga en ugunstig engangseffekt for FORTE Obligasjon, ettersom fondet har en 

relativt høy andel, ca.50 %, fondsobligasjoner. Fondsobligasjonene har bidratt til den høye avkastningen 

i fondet. Spreadutgangen i fondsobligasjoner ser vi på som en korreksjon etter en lang periode med 

spreadinngang. Disse gir høy løpende rente (yield), og vi mener derfor at vi vil kunne hente høyere 

avkastning utover våren.  

2) Rentene fra 1 år og utover steg med mellom 10-25 basispunkter, mens. 3m Nibor steg med 2 

basispunkter. På grunn av sin høye andel flytende rentepapirer, ca.45%, har porteføljen hatt lav 

rentedurasjon, 2,3 mot indeksens 3 år, og har dermed ikke blitt straffet like hardt som en del andre 

fond av de stigende rentene. 

Det ble gjort to nye fondsobligasjonsemisjoner i februar, i Melhus Sparebank og DNB Bank ASA. Begge 

på 325 basisipunkter. DNBs emisjon var på hele 2,15 milliarder kroner, et svært stort beløp som satte 

standarden for resten av markedet. Bankene har rapportert solide tall for fjerde kvartal og økende 

kjernekapitaldekning gjennom 2014. Dette kombinert med lave renter og et mer positivt sentiment i 

høyrentemarkedet tror vi vil bidra til at fondsobligasjoner vil bli etterspurte investeringer og gi god 

avkastning utover i 2015.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 

AA

A

BBB+

BBB-

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,2 %

5,8 %

4,2 %

1,3 %
1,0 %

0,3 %

3,2 %
2,6 % 3,4 %

4,1 % 3,5 %

36,5 %

3,5 %

7,8 %
10,8 %

3,8 %
4,0 %

AA A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+

År



FORTE Kreditt 

Kurs per 28.2.2015:    93,0314 

I februar falt fondet med 0,37 % og hittil i år er fondet ned 0,6 %. Det er allikevel mange lyspunkter i 

porteføljen. Avkastningen i februar ble preget av en håndfull utstedere som ble utsatt for bekymring og 

spekulasjoner omkring fremtidig finansieringsbehov. 

Februar ble generelt en bra måned for norske høyrenteobligasjoner dersom man unngikk noen utvalgte 

navn. Dessverre hadde FORTE Kreditt noen av disse i porteføljen. Det er allikevel viktig å være klar over 

at kun 12 av porteføljens 50 papirer hadde negativ avkastning. De tre største negative bidragsyterne var 

Polarcus, BOA Offshore/Deep og Songa Offshore. Disse bidro sterkt til at avkastningen ble negativ. 

Polarcus står foran en utfordrende situasjon da estimert kontantstrøm for 2015 ikke er tilstrekkelig til å 

dekke renter, avdrag og kapitalutgifter til vedlikehold. De må enten overskyte estimatene, hente ny 

egenkapital eller foreta en form for restrukturering av gjelden og/eller selskapet. Obligasjonen prises nå 

marginalt lavere enn estimert recovery, som anslås til 33 %, ved en eventuell likvidering av sikkerheter. 

Vi velger derfor å sitte med investeringen. BOA leverte gode tall for 4. kvartal, men sliter med 

fremdriften i sine to nybyggingskontrakter hos det kinesiske verftet Nantong Mingde Heavy Ind., som i 

lengre tid har hatt finansielle problemer. De forsøker nå å kansellere kontraktene og har god tro på at 

de vil få tilbake allerede innbetalt kapital, men det kan ta tid. Et slikt utfall vil være positivt for BOA. 

Etter at oljeprisen bunnet ut i midten av januar har midlene strømmet inn i amerikanske høyrentefond. 

Når alternativet er 0 % rente allokeres kapital til mere risikofylte alternativer. Både de amerikanske og 

europeiske høyrentemarkedene har levert god avkastning i februar. De siste 5 ukene har det kommet 

inn hele 11milliarder dollar til denne investeringsklassen i USA og kredittspreadene har falt. Her 

hjemme steg forvaltningskapitalen i høyrentefond med om lag 1,2 milliarder kroner i januar. Basert på 

rapporteringen for 4. kvartal 2014, forventer vi et fortsatt utfordrende marked fremover. Spot-ratene 

for de ulike fartøyene opererer rundt/lavere enn break-even nivåer. Det er få langsiktige kontrakter 

tilgjengelig og tøff konkurranse. Oljeservice-selskapene blir hardt presset på ratene. Utviklingen den 

nærmeste måneden vil avhenge mye av oljeprisen. Fortsetter den å klatre i retning av 70-80 dollar per 

fat vil det opplagt være et positivt bidrag til kredittspreadutviklingen for selskaper i olje-/

offshoresektoren, men vi tror også at dette vil gi positive smitteeffekter til andre sektorer. For fondets 

nest største investering, Det Norske Oljeselskap, har vi stor tro på at Akers nylige bekreftelse av et 

langsiktig eierskap, en avklaring av eierandelene i Johan Sverdrup samt en stigende oljepris vil slå 

positivt ut etter hvert. Fondet har økt sin allokering i eiendom gjennom kjøpet av det svenske 

eiendomsselskapet Stendorren Fastigheter, et selskap vi har stor tro på vil levere god løpende 

avkastning ut over i året. Sektorallokeringen i fondet vises i figuren på neste side.  

 

(artikkelen fortsetter på neste side) 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er nå 8,15 %. Teoretisk vil dette si at dersom 

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

månedene bli ca. 8,15 %. Dersom markedet blir mer optimistisk igjen, vil vi kunne få en høyere 

avkastning enn dette, som en følge av kursøkning på papirene. 15 % av porteføljen består nå av 

obligasjoner i norske banker. Vi oppfatter dette som relativt trygge investeringer. 69,5 % av porteføljen 

har rating BB eller bedre. Kredittdurasjonen er 4 år og rentefølsomheten (rentedurasjon) 0,52. 

Hvis man ser i et lengre perspektiv er det, slik vi nå ser det, gode kjøpsmuligheter. Fremdeles forventes 

det at misligholdsratene på global basis blir værende lave. På om lag 565 basispunkter kredittspread 

tror vi at “BB” er attraktivt priset og tilbyr god langsiktig verdi. Siste tids kraftige spreadutgang i solide, 

og mer likvide, BB-navn, samt i navn som vanligvis er helt ukorrelert eller negativt korrelert med 

oljeprisen, gir gode muligheter for investorer med ledige midler. “B/CCC” er mere sårbare, her er det 

store individuelle forskjeller, dersom markedssentimentet ikke bedrer seg.  



FORTE Norge 

Kurs per 28.2.2015:    106,9635 

Februar måned ble vanskelig for FORTE Norge. Oppgang innen oljeservice hvor fondet er undervektet og 

store kursfall i Opera og Norwegian, førte til 0,1 prosent nedgang i fondet. Referanseindeksen steg 2,2 

prosent. Hittil i år har FORTE Norge steget 1,8 prosent, mens indeksen har økt med 5,3 prosent. 

I løpet av februar steg oljeprisen hele 18 prosent, og da 4. kvartalstallene kom inn noe bedre enn 

forventet for noen oljeservice selskaper førte dette til et rally i sektoren. Da fondet ikke lenger har noen 

investeringer innen oljeservice, tapte det 0,8 prosent på dette. Gjennom ordrereserver og oljeselskapenes 

bruk av de siste budsjettmidlene for 2014, klarte serviceselskapene å skrape sammen et tålelig 4. 

kvartalsresultat, men vi forventer at resultatene for 1. og 2. kvartal i år vil bli langt dårligere. Vi velger 

derfor å fortsatt stå utenfor sektoren. Opera Software skuffet noe med 4.kvartalsresultatet, men det var 

ledelsens uttalelser vedrørende utsiktene i 2015 som fikk aksjen til å falle over 40 prosent. Det kostet 

fondet 1,0 prosent. Vi har valgt å gå helt ut av aksjen da negative nyheter oftest blir etterfulgt av flere. 

Norwegian meldte også dårligere tall for 4. kvartal enn forventet, noe som medførte et kursfall på 25 

prosent og kostet fondet 0,8 prosent.  Vi solgte ut en tredjedel av posisjonen etter disse nyhetene, og da 

streiketrusselen nærmet seg solgte vi resten av Norwegian-aksjene. Ovennevnte tre faktorer kostet fondet 

2,6 prosent. Den resterende del av porteføljen gjorde det således 0,3 prosent bedre enn markedet i 

februar. 

Vi er fornøyde med at de sist anskaffede aksjene har gitt best resultat denne måneden. Vi traff godt med 

kjøpet av Selvaag Bolig i begynnelsen av måneden. Boom i boligmarkedet har allerede gitt 29,4 prosent 

gevinst i aksjen. Vi kjøpte også SR-Bank i februar og fikk 15,7 prosent stigning på denne. Videre steg 

Havfisk, som ble kjøpt i slutten av januar, 32,9 prosent denne måneden. Orkla, som vi tok inn i 

begynnelsen av januar, har totalt steget 17,7 prosent, hvorav 6,1 prosent kom i siste periode.  Blant øvrige 

aksjer i fondet så vi sterk oppgang i Høeg LNG med 23,9 prosent og Avance Gas som steg 17,5 prosent. 

DNB og Sparebank1 SMN fulgte på med 11,4 prosent og 9,1 prosent oppgang, mens Kongsberg-gruppen 

leverte 10,7 prosent.  

Oppdrettsektoren hadde en volatil måned hvor lakseprisen kom under press som følge av unormalt store 

slaktevolum, noe som medførte vesentlige kursfall blant lakseaksjene. Men høyere volum medfører også 

høyere inntekter, og da prisene kom noe tilbake mot slutten av måneden spratt kursene tilbake. Norway 

Royal Salmon og Bakkafrost endte måneden med 10 prosent oppgang, mens Marine Harvest tapte 3,5 

prosent.  Da Salmar annonserte høyere utbytte enn forventet, med en direkteavkastning rundt 8,5 

prosent, spratt kursen 15 prosent, til en oppgang på 5 prosent for måneden. Vi tror at en fortsatt stabil og 

høy inntjening i bransjen samt store utbytter vil medføre høyere aksjepriser i tiden fremover.  

Det norske Oljeselskap mener vi gir den beste eksponeringen i forhold til en stigning i oljeprisen. Vi 

oppfatter spekulasjonene om en nyemisjon som sterkt overdrevet og har et kursmål på 50 kroner i løpet 

av første halvår. Statoil, som vi ikke har i porteføljen, er nå priset til nær 20 ganger inntjeningen, langt 

over dets historiske P/E snitt på 10 til 12 ganger. Vi ser ikke den samme oppsiden der. DNO svekket seg 13 

prosent i februar, men fortsatt forventer vi en solid oppgang så snart de Kurdiske myndigheter og Bagdad 

kommer til enighet om fordeling av eksportinntektene fra DNOs enorme oljefelt i Kurdistan.   

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 28.2.2015:    148,2507 

FORTE Global oppnådde en avkastning på 2,6 prosent i februar. Verdensindeksen i norske kroner steg 

3,1 prosent i samme periode. Hittil i år har fondet steget 5,8 prosent mot 6,7 prosent i indeksen. 

Samtidig har dollarkursen styrket seg 2,7 prosent mot norske kroner. FORTE Global har en 

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

Det er spesielt aksjebørsen i New York som har holdt bra tempo i februar. S&P 500 satte «all-time high» 

igjen den 24. februar. Indeksen steg 5,9 prosent i februar, men er opp bare 2,5 prosent hittil i år. I USA 

har FORTE Global investert i small cap-aksjer, det vil si i relativt små amerikanske selskaper der man 

som amerikansk forvalter vil ha fordel av lokalkunnskap.  

I Tyskland har DAX-indeksen steget 6,6 prosent i februar, og er opp 16,3 prosent hittil i år. Svake 

konjunkturer i Europa senker rentene, og den europeiske sentralbanken har innført kvantitative 

pengepolitiske lettelser. Aksjemarkedet i Tyskland har dermed fått fornyet tro på fremtiden. Også i 

Europa og Norden har FORTE Global investert i small cap-aksjer.  

Emerging Market-indeksen, som er en samleindeks for markedet utenfor USA, Japan og Vest Europa, 

har sunket 2,9 prosent i februar, og er opp 3,7 prosent så langt i år. En tredjedel av FORTE Global er 

investert i dette markedet, hovedsakelig i large-cap fond. Det er fordi størrelsen på bedriftene er viktig i 

et vekst-scenario. Deltakelsen i fremvoksende økonomier har gitt svakest avkastning i FORTE Global i 

februar, og her har avkastningen vært negativ. Mye av dette skyldes valutaeffekter. Vi har imidlertid 

fortsatt tro på god økonomisk vekst i disse markedene. 

Det er investeringen i teknologiaksjer som har gitt den beste avkastningen i FORTE Global i februar med 

en oppgang på 5,9 prosent. Den lave renten medfører økt global økonomisk vekst, noe som vil være 

gunstig for aksjemarkedene fremover. Vi tror derfor at det er et godt valg å sitte med en godt 

diversifisert global aksjeportefølje fremover. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder hadde noen store positive og negative utslag i enkeltaksjer i februar. Totalen ble til slutt 

en oppgang på 3,6 prosent for perioden. Det var 1,3 prosent høyere enn hva fondsindeksen på Oslo Børs 

leverte. Etter en svak start i januar har fondet levert 3,2 prosent hittil i år, mens indeksen har steget 5,3 

prosent. 

Det norske Oljeselselskap (DETNOR) ga klart best bidrag siste måned, etter en kursstigning på 21 

prosent. Uenigheten rundt partnernes fordeling av resursene på Johan Sverdrup feltet virket negativt 

for aksjen, og det var også spekulasjonene om utstedelse av nye aksjer i selskapet. Vi tror 

oljedepartement vil gi Det norske delvis støtte i at ressursene må fordeles i henhold til verdi, og i 

mindre grad basert på volum, slik at selskapets endelige andel vil øke noe. Samtidig mener vi at en 

nyemisjon vil unngås. Vi anser DETNOR som best eksponert av alle norske aksjer til å tjene på en videre 

oppgang i oljeprisen. Alt dette vil være triggere for videre oppgang i aksjen. Kursmålet vårt for første 

halvår er 50 kroner, opp fra dagens kurs på 38 kroner. Den andre oljerelaterte aksjen i fondet, Kværner, 

falt imidlertid 13,6 prosent. Det kom som følge av at selskapet noe uventet tapte den største av to 

Johan Sverdrup-kontrakter som selskapet konkurrerer om. Det er nå sannsynlig at Kværner vinner den 

andre kontrakten som forventes annonsert i andre kvartal, og da får nok aksjen et løft tilbake. 

Størst kursstigning kom fra Q-Free, som økte hele 36 prosent etter å ha falt tilsvarende mye de to 

foregående månedene. Noen flere kontrakter kan tyde på at aksjen skal videre opp. Øvrige 

teknologiaksjer i fondet forble stort sett uforandret. Blant bankene gikk  Sparebank1 SMN best med 9,1 

prosents oppgang, mens Sparebanken Møre økte 4,5 prosent. Melhus- og Helgeland Sparebank fulgte 

opp med henholdsvis 2,8 og 1,8 prosent kursøkning. 

I oppdrett var det store fluktuasjoner i løpet av måneden. Høyt slaktevolum ga press på lakseprisen og 

førte hele sektoren ned i første del av perioden. Mot slutten av måneden kom lakseprisene litt tilbake, 

samtidig som at oppdrettselskapene meldte gode resultater for 4. kvartal. Det brakte kursene i NRS og 

Salmar opp henholdsvis 10 og 5 prosent for måneden, mens Marine Harvest falt 3,5 prosent. 

Etter at Norske Skog ble vinneraksjen i januar falt aksjen 30 prosent tilbake denne måneden. Først var 

det problemer med å få den planlagte refinansieringen på plass som senket aksjen. Da det løste seg ble 

det fokus på at kronen kanskje vil styrke seg. Det er ikke til «Skogens» fordel. Vi velger imidlertid å 

fokusere på meldinger om konkurser og nedleggelser blant konkurrerende papirleverandører i Europa, 

som kan bedre markedsbalansen for avispapir i løpet av året. Orkla fortsatte den fine oppgangen aksjen 

har hatt siden den ble inkludert i fondet rett før årslutt. Stigningen på 11,6 prosent i januar ble fulgt opp 

med nye 6,1 prosent denne måneden. 

Som sagt  forventer vi et løft i Det norske og Kværner i løpet av dette halvåret, og videre en moderat 

oppgang innen bank og laks, samtidig som at vi er svært spente på fondets teknologiaksjer. I alt har vi 

høy forventnig til videre oppgang i FORTE Trønder.  

Kurs per 28.2.2015:    127,6346 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk - Aksjer eller eiendom? 

Eiendom er et svært populært investeringsobjekt blant norske investorer. Historiene om 

eiendomsinvesteringer som har doblet seg i verdi på kort tid florerer og investeringene anses av mange 

som lavrisikoinvesteringer. Aksjer, derimot, kan fremkalle større skepsis hos investorer. 

Verdipapirfondenes forening (VFF) gjør hvert år en undersøkelse av hvilke formuesobjekter folk tror vil 

ha størst avkastningspotensial de neste 12 månedene. Vinnerinvesteringen i siste undersøkelse ble som 

vanlig egen bolig. Slik har det vært siden foreningen begynte med undersøkelsene i 2007. På spørsmål 

om hvilken investering som har størst risiko av aksjefond, enkeltaksjer, egen bolig, annen eiendom eller 

bankinnskudd/rentefond, rangerer folk imidlertid egen bolig på linje med bankinnskudd og rentefond. 

Folk tror altså ikke bare at eiendom kommer til å stige mest i verdi fremover, men de tror også at det 

ikke finnes noen nevneverdig risiko for at boligprisene skal kunne synke.  

Nordmenns oppfatning av forventet avkastning og risiko de neste 5 årene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til gjengjeld er nordmenn skeptiske til investering i aksjer, til tross for at aksjer har gitt høyere 

avkastning enn boliger de siste 30 årene. Her skiller vi nordmenn oss klart fra både svensker og dansker, 

som er adskillig bedre enn nordmenn på aksje og aksjefondssparing.  

Boliger svinger riktignok mindre i verdi enn aksjer. Selv om det historisk har vært store prisfall, senest i 

perioden 1987-1992, reagerer boligmarkedet på kort sikt tregere enn aksjemarkedet. Til gjengjeld kan 

man ikke daglig følge verdien av boliger og merker ikke prissvingningene før den dagen man velger å 

selge.  

Aksjer på sin side krever ingen løpende pleie, mens boliger krever en stor innsats med alt fra rengjøring, 

maling og hagearbeid til renovering og fornyelser. Aksjer er også billige i drift. Kan man motstå 

fristelsen til å handle med aksjene, kan de ligge nesten kostnadsfritt hos kontofører til man får bruk for 

pengene. Boliger derimot, krever løpende vedlikehold og fornyelse for å opprettholde verdien.  



I aksjer ligger det en spredningsgevinst. Aksjeinvesteringer kan spres på mange forskjellige 

virksomheter, både i Norge og i utlandet. Når man investerer i aksjer, skjelner man mellom 

markedsrisiko og selskapsspesifikk risiko, hvor sistnevnte er den største. Investerer man alt i en aksje, 

påtar man seg en meget høy risiko. Hvis man derimot sprer investeringene på 15-20 aksjer er 

selskapsrisikoen i praksis eliminert. Det er dette som skjer i et aksjefond, og som gjør fond svært 

velegnet til aksjesparing. 

Hva skal man så velge av eiendom og aksjer? En god løsning kan være å kombinere de to 

investeringsobjektene. Aksjer og eiendom svinger nemlig ikke i takt, og derfor kan man, ved å 

kombinere aksjer og eiendom på en gang, redusere risikoen og samtidig oppnå et høyere utbytte. 

 

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. 


