
Full fart i amerikanske dollar 

Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 

prosent.  Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,6 prosent i løpet av måneden og er opp 7,5 prosent så 

langt i år. Oljeprisen fortsatte å falle, og bidro negativt til den norske børsen. Norske kroner har også 

reagert på dette, og har falt ytterligere mot amerikanske dollar. Svakere norsk krone begunstiger 

eksportrettede bedrifter, samtidig som dyrere importvarer øker den norske inflasjonen. 

I USA frykter man den kraftige appresieringen av dollaren. På ni måneder har valutaen steget med 

over 25 prosent mot viktige handelspartneres valuta. Forventning om høyere renter i USA sender 

dollarkursen til værs. Utviklingen kan bremse amerikansk industri. Jobbtallene for mars ble svakere 

enn forventet. Selv om USAs industri generelt ikke er spesielt eksportrettet, er flere av de største og 

mest innflytelsesrike selskapene det. USAs økonomi er konsumentdrevet. Consumer confidence-

indeksen endte på 101,3 i mars. Det var forventet at indeksen ville ende på 96,4. Det er spesielt de 

lave rentene som begunstiger konsumentene. Økt forbruk vil medføre høyere økonomisk vekst, 

uttrykt som høyere BNP-vekst.  Det er ikke tvil om at de økonomiske stimuliene har gitt positiv effekt 

på økonomien i det korte bildet, men det er for tidlig å fastslå at stimuliene ikke kan få negativ 

innvirkning på lang sikt. Lave renter medfører at store investorer, som jakter på avkastning, presses 

til å kjøpe stadig mer risikable aktiva. Lavere direkteavkastning og høyere risiko kan på denne måten 

medføre økte tap i fremtiden. 

I Europa er det mye støy rundt Hellas. Staten Hellas har lav betalingsevne, og må ha nye lån fra EU og 

det internasjonalepengefondet, IMF, for å innfri tidligere inngåtte forpliktelser. Spesielt Tyskland er 

lite lysten på et scenario hvor Hellas trer ut av euro-samarbeidet. En hel del europeiske banker har 

lånt penger til Hellas, og må ta store tap om Hellas trer ut av euroen. Mange har hevdet at det ville 

vært regningsvarende å la Hellas gå ut av euroen allerede sommeren 2012, men dette ville skapt 

store problemer for mange europeiske banker. Fra 2012 har EU sørget for at europeiske banker har 

blitt kraftig oppkapitalisert, slik at de er bedre i stand til å ta tap. Veksten i Hellas og Spania er på 

bedringens vei. Arbeidsledigheten i Spania er unormalt høy, men i mars falt den med 60 200 

personer. I februar var nedgangen i arbeidsledigheten 13 500 personer. Et annet positiv tegn finner vi 

i Storbritannia, hvor BNP-veksten var 0,6 prosent i 4. kvartal 2014. For hele 2014 var veksten 3,0 

prosent. Både produsentprisen og inflasjonen i eurolandene har falt, men har økt noe i det siste. 

Et svakere boligmarked tynger den økonomiske veksten i Kina. Myndighetene har nå senket kravene 

til avdragsfrihet for boligkjøpere for andre gang på 6 måneder. Investeringene i fornybar energi pågår 

for fullt i Kina. Landet har store problemer med dårlig luft. I enkelte storbyer er luftforurensingen 

formidabel. Kina satser stort på solenergi for å få ned luftforurensingen som oppstår ved bruk av kull. 

Kina står for ca. en tredjedel av verdens totalinvesteringer på solenergi. Japan er en god nummer to.  
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Afrika er det kontinentet som vil kunne oppnå de største gevinstene med solenergi. Solenergi krever et 

mindre distribusjonsnett, og kan forbrukes lokalt. Det store spørsmålet er hvor lang tid det vil ta før 

utviklingslandene går fra fossilt brennstoff til mere fornybar energi. Fallet i oljeprisen har imidlertid 

medført økt oljeforbruk i utviklingsland, og mindre fokusering på fornybar energi.  

Siden utgangen av september har energiindeksen på Oslo Børs falt over 18 prosent. Oljeprisen var ned 

11,8 prosent til 55,11 dollar per fat i mars.  Fallet i oljeprisen medfører at oljeselskapene kutter 

kostnader, blant annet termineres riggkontrakter. Det er lite hyggelig for riggeierne å legge moderne 

rigger i opplag. Nedgangen i oljeprisen rammet også årets oljemesse i Stavanger. Få registrerte 

deltakere, på grunn av lavt aktivitetsnivå og stor usikkerhet i oljeindustrien, tvang arrangørene til å 

avlyse messen i 2015. 

Norsk økonomi har lite å frykte. Solide statsfinanser medfører at det kan føres motkonjunktur 

finanspolitikk. Lav arbeidsledighet, moderat lønnsvekst og litt inflasjon borger for litt lavere vekst i det 

korte bildet, men betydelig bedre vekst når oljeprisen stiger igjen. Vi tror dette vil skje i løpet av 2. 

halvår 2015. I et slikt scenario vil arbeidsledigheten komme ned fra nåværende 3,7 prosent til under 3,5 

prosent. Dersom det foretas investeringer i infrastruktur utenfor oljesektoren, vil Norge mot alle odds 

få en sterk utvikling i 2015. Få selskaper er mer eksponert mot utviklingen i norsk økonomi enn DNB. 

Banken er nå priset til over 217 milliarder kroner, og banken har aldri vært mer verdt. Bankens 

aksjonærer er altså ikke bekymret for utviklingen i norsk økonomi. 

En svekket norsk krone kan medføre at inflasjonen stiger noe. Dette medfører at Norges Bank får 

mindre handlingsrom med hensyn til rentekutt. Kutter Norges Bank renten, vil norske kroner svekke seg 

ytterligere. Og da kommer inflasjonen sigende oppover. I så fall vil de langsiktige rentene begynne å 

stige.  

Utvalgte nøkkeltall for mars 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.03.2015

OSEBX 0,58 % 10 års stat, Norge 1,48

MSCI AC World 4,39 % 10 års stat, USA 1,93

S&P 500 -1,74 % 3 mnd NIBOR 1,47

FTSE 100 -2,50 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 5,09 % Brent spot -11,39 %

Euro/USD -4,00 % Gull -2,41 %

Euro/NOK 0,89 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.3.2015:    99,1835 

FORTE Pengemarked leverte i mars en avkastning på 0,16 %. Til sammenligning steg fondets 

referanseindeks, ST1X  med 0,05 %. Hittil i år er avkastningen 0,64 % mot indeksens 0,23 %.  Fondet 

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

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

norske senior bankpapirene er omtrent uendret fra forrige måned.  3m Nibor steg fra 1,34 % til 1,47 %, 

etter å ha vært helt nede på 1,21 % rett før Norges Banks rentemøte. Dette betyr at den løpende 

avkastningen i porteføljen vil stige noe, gitt at dette vedvarer. Kombinasjonen av plasseringer til 

særvilkår i banker og noen lengre papirer, har fungert godt i starten av 2015. Rentene på 

særvilkårsplasseringene er på vei ned.  

Det er svært få, om noen tegn til en økning i korte renter i 2015. Den amerikanske sentralbanken 

fjernet riktignok sin formulering om å være tålmodig i rentesettingen, men gjorde det likevel klart at det 

ikke er aktuelt å sette renten opp på møtet i april. Basert på svakere anslag for den makroøkonomiske 

utviklingen senket de egne anslag for styringsrenten med 50 basispunkter i 2015, 63 basispunkter (bp.)  

i 2016 og 50 bp. i 2017. Dette var en kraftig justering i forhold til desembermøtet. Sverige overrasket 

med å senke styringsrentene fra -0,1 til -0,25 %. I tillegg vedtok de å utvide de kvantitative lettelsene. 

De viser på linje med den europeiske sentralbanken (ESB) at de vil gjøre alt de kan for å holde valutaen 

svak for å få inflasjonen opp igjen. ESB startet sine kvantitative lettelser 9.mars, og etter dette har 

rentene falt kraftig. Den sveitsiske sentralbanken lot styringsrentene ligge i ro. Her hjemme holdt 

Norges Bank renten uendret på sitt møte den 19.mars. Det kom som en overraskelse på de fleste og gav 

store utslag i form av kraftig økning i rentene, både korte og lange. Norges Bank legger nå til grunn at 

renten skal senkes enten i mai eller juni, altså en forskyvning av rentenedgangen. I 3m Nibor var det 

priset inn et kutt på 25 bp. i mars og en viss sannsynlighet for ytterligere rentekutt i mai. Når det ikke 

ble kutt i mars, steg den med hele 0,25 %. Norges Bank viste til at styringsrenten ble satt ned i 

desember for å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris. 

Forventninger om  lavere lønnsvekst og enda svakere aktivitet i petroleumsnæringen bidrar til at 

Norges Bank venter at styringsrenten vil bli senket frem mot sommeren. Flere sentralbanker har 

foretatt lettelser i pengepolitikken og forventningene til oppgangen i utenlandske renter er skjøvet ut i 

tid. På den annen side har kronen svekket seg vesentlig mer enn forutsatt. Alt i alt tror vi det er en liten 

sannsynlighetsovervekt for ytterligere rentekutt fremfor renteøkning.  

Kreditt-spreadene på senior bankpapirer er på lave nivåer, men 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 fremdeles en relativt stor kontantandel plassert i 

særinnskudd i ulike banker, til en høyere løpende rente.  

Ansvarlig forvalter: Elisabeth Gisvold 



I løpet av måneden har forvaltningskapitalen økt og fondet gjort nye kjøp: Surnadal Sparebank, DNB 

Bank, Pareto Bank og Ørskog Sparebank. FORTE Pengemarked har fått en god start i 2015. Vi vil jobbe 

hardt for å holde vår posisjon i markedet utover i året og således være et foretrukket alternativ til 

bankplasseringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet over viser ratingen av de ulike papirene i fondet. Kombinasjonen av plasseringer til 

særvilkår i banker og noen lengre papirer, fremkommer tydelig av søylene. 
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FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.3.2015:    110,7992 

Mars ble en svakt positiv måned for FORTE Obligasjon. Avkastningen steg med 0,04 prosent mot 

indeksen ST4X, som falt med 0,30 prosent. Dette viser at fondet er godt posisjonert for en 

renteoppgang. Fondet topper fortsatt sine lister på Oslo Børs sett på 2 og 3 års historikk, og fondet er 

nummer 2 på 1-årshistorikken. Dette  er vi særdeles fornøyd med! 

Som følge av økningen i kredittpåslaget for fondsobligasjoner har avkastningen i fondet vært moderat 

hittil i år. I 12 av 15 uker hittil i år har kredittpåslaget for fondsobligasjoner økt.  Ettersom FORTE 

Obligasjon har 55 prosent fondsobligasjoner fra store solide norske banker  i porteføljen, har dette 

medført at avkastningen har vært svak, på kort sikt. Avkastningen på lengre sikt stiger imidlertid. 

Fondet «yielder» nå 4 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i porteføljen, 

vil den effektive avkastningen fremover bli 4 prosent årlig.  

I mars er det foretatt 2 kjøp. 20 millioner i et nytt ansvarlig lån utstedt av Storebrand Livsforsikring og 

50 millioner i en ny fondsobligasjon utstedt av Nordea Bank, begge papirene med flytende rente. 

5 års Nibor steg fra 1,36 prosent til 1,46 prosent i løpet av mars. 3m Nibor steg fra 1,34 prosent til 1,47 

prosent, etter å ha vært helt nede på 1,21 prosent rett før Norges Banks rentemøte, hvor renten ble 

holdt uendret. Markedet hadde priset inn et rentekutt på 0,25 prosent før møtet i Norges Bank. Høyere 

3 måneders Nibor enn forventet betyr at den løpende avkastningen i porteføljen vil stige noe, gitt at det 

vedvarer at Norges Bank ikke kutter i sin innskuddsrente. Alt avhenger her av utviklingen i den norske 

kjerneinflasjonen. Langsiktige renter er altså på samme nivå som kortsiktige renter. 

Rentene er lave, og fondet består av 50 prosent fastrente, og 50 prosent flytende rente. Modifisert 

durasjon er 2,37 år. Fondet er derfor godt posisjonert for en stigning i langsiktige renter. Samtidig er en 

løpende yield på 4 prosent et relativt høyt nivå i dagens marked, og kan være god og ha i påvente av at 

langsiktige renter begynner å stige.  

FORTE Obligasjon har fått en noe svak start i 2015, men vil mest sannsynligvis generere god avkastning i 

resten av året. Årsaken er at kredittpåslaget på fondsobligasjonene har kommet opp på et unaturlig 

høyt nivå.  Vi vil stå på for å gi høy avkastning til andelseierne i fondet også i fremtiden. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.3.2015:    93,8970 

Mars ble en god måned for FORTE Kreditt!  Fondet steg med 0,93 %. Hittil i år er fondet opp 0,32 %. Det 

var flere lyspunkter i porteføljen som bidro til avkastningen. Fire av de største postene i fondet leverte 

også høyest avkastning, og da spesielt Det Norske Oljeselskap. 

Høyrentemarkedet har den siste tiden vist tegn til stabilisering. Det er fremdeles enkeltselskaper 

spesielt innen oljeservice og supply som faller litt i kurs, men hovedvekten av selskaper innen olje-/ 

offshoresektoren har steget i kurs. Førstehåndsmarkedet for europeiske høyrentekreditter er for tiden 

sterkt. Et stort tilbud av nye utstedelser har ført til rekordhøyt emisjonsvolum og inngang i 

kredittspreadene, påslaget i antall rentepunkter som hvert selskap må betale ved opptak av gjeld, for 

selskaper med B-rating. God tilgang på likviditet og rekordlave renter fører investorene ut på jakt etter 

avkastning. I USA re-allokerte investorene i starten av mars noe av høyrenteinvesteringene til 

aksjemarkedet, men de siste to ukene har pengene igjen strømmet inn. Her hjemme er markedet for 

nyutstedelser fremdeles trått, men i siste halvdel av mars ble det satt tre nye emisjoner. Stolt-Nielsen 

hentet hele 1,1 milliarder kroner, så etterspørselen var god. Oljeprisen viser fortsatt tegn til stabilisering 

og vi tror fallet i oljeprisene mot slutten av 2014 var en overdrivelse. Det er allerede tegn til at 

produksjonen i USA vil falle fremover, i tillegg til signaler om at etterspørselen er på vei opp. Vi tror på 

en stigning til om lag 70 dollar/fat mot slutten av 2015. Mange analyser viser at en pris under 70 dollar/

fat ikke er opprettholdbar på lengre sikt, fordi dette nivået ikke vil danne en likevekt mellom tilbud og 

etterspørsel. 

I FORTE Kreditts portefølje hadde hele 35 av 50 selskaper positiv avkastning. De fem største positive 

bidragsyterne var Prosafe, Det Norske Oljeselskap, Polarcus, Aker og Bakkafrost. Det Norske Oljeselskap 

kom uken før påske med et tilbud til obligasjonseierne som innebar en del endringer i låneavtalen. Etter 

oppkjøpet av Marathon Oil har selskapet gått fra å være et selskap med hovedfokus på leting, til å bli et 

fullskala lete- og produksjonsselskap. Finansieringsutfordringene relatert til kapitalintensive 

utviklingsprosjekter, som Johan Sverdrup- og Ivar Aasen-feltene, har holdt kursen nede. Selskapet 

jobber nå med å løse finansieringsutfordringene fremover, og dette er ett av tiltakene. Den endrede 

låneavtalen er nå mere tilpasset selskapets nye struktur og som «betaling» er obligasjonseierne tilbudt 

bedrede betingelser, blant annet en økning i kupongrenten til 6,5 %, samt en engangskompensasjon på 

2 %. Dette førte til en relativt stor kursoppgang. Vi har stor tro på at selskapet vil lykkes med å løse de 

gjenværende finansieringsutfordringene, og har økt denne posten ytterligere. Polarcus har løst de 

kortsiktige likviditetsutfordringene i forhold til bankene og eierne av det konvertible obligasjonslånet. I 

tillegg har de nylig annonsert økt beskjeftigelse for 2. kvartal 2015. Selskapet har fremdeles 

utfordringer, men ledelsen viser god evne til å ta tak i situasjonen på en ryddig og fremadskuende 

måte. Bakkafrost leverte solide 4. kvartalsstall. Selskapet genererte marginer godt over konkurrentene, 

har solid balanse og er vel posisjonert for sine investeringsplaner. Prosafe,som er verdensledende på 

området halvt-nedsenkbare boligfartøy og servicerigger, har kommet til enighet med bankene om en ny 

bankfasilitet som har redusert selskapets refinansieringsrisiko i betryggende lang tid fremover. Dette 

gjør dem godt rustet til å tåle en nedgang i beskjeftigelsen en periode.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Generelt forventer vi utfordrende tider, spesielt for seismikkselskapene. Det rapporteres om 

overkapasitet av seismikkfartøyer i 2015 og kutt i letebudsjettene, men fondet har ikke særlig høy 

allokering i denne sektoren. Fondet har fortsatt å øke sine investeringer i svensk eiendom gjennom 

kjøpet av det svenske eiendomsselskapet Nordlys, et selskap vi har stor tro på vil levere god løpende 

avkastning ut over i året.  

Sektorallokeringen i fondet vises i figuren under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er nå 7,75 %. Teoretisk vil dette si at dersom 

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

månedene bli ca. 7,75 %. Dersom markedet blir mer optimistisk igjen, vil vi kunne få en høyere 

avkastning enn dette, som en følge av kursøkning på papirene. Vår økende allokering i eiendom bedrer 

diversifiseringen i porteføljen og vil bidra til å stabilisere avkastningen. 75 % av porteføljen har rating BB 

eller bedre. Kredittløpetiden er 3,6 år og rentefølsomheten (rentedurasjon) 0,5. 

I et lengre perspektiv er det, slik vi nå ser det, gode kjøpsmuligheter. På global basis forventes 

misligholdsratene  fremdeles å være lave. Økningen i kredittspreadene i det norske høyrentemarkedet 

har vært bredt basert og vi tror det finnes interessante kjøpsmuligheter i sektorer som samvarierer 

negativt med oljeprisen. Lavere emisjonsaktivitet kan også føre til «etterspørselspress» på 

høyrenteobligasjoner, gitt at investorenes appetitt for denne aktivaklassen fortsetter å vokse. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.3.2015:    105,4357 

I mars ble avkastningen i FORTE Norge preget av et stort kursfall i DNO og nedgang blant lakseaksjene.  

Fondet falt 1,3 prosent mens referanseindeksen, OSEFX , steg moderate 0,2 prosent. Fallet i DNO utgjorde 

et tap på 2,9 i fondet, og den resterende delen av porteføljen gjorde det således bedre enn markedet. Hittil 

i år har fondet steget 0,5 prosent mens indeksen har økt 5,5 prosent. 

Det kraftige fallet på hele 30 prosent i DNO denne måneden førte kursen ned til 10,55. Det har vært en 

svært smerfull ferd fra 24 kr i fjor sommer da oljeprisen var på sitt høyeste, og fra 18,5 tidlig i februar da 

eksportavtalen mellom Kurdistan og sentralmyndighetene i Bagdad så ut til å være i havn. Det viste seg 

imidlertid at det fortsatt gjensto problemer og DNO-kursen raste som følge av dette.  En uventet og 

omdiskutert nyemisjon denne måneden førte kursen videre ned. Vi har hatt «is i maven» og et noe 

lengere  tidsperspektiv på aksjen. Vi har fokusert på den svært gode kontantstrømmen som vil oppstå når 

partene kommer til enighet og ordinære eksportbetalinger tilfaller selskapet. Det gir et realistisk kursmål 

på 28 kr. Etter vårt syn står alt for mye penger på spill, for begge parter, til at man ikke kommer til å oppnå 

enighet. Vi anser sansynligheten større for at ordinære eksportbetalinger begynner å flyte i løpet av året 

enn at oljeprisen når 80 dollar per fat. 

Det norske (DETNOR) fortsatte oppgangen fra i forrige måned og bidro, i kraft av sin vekt i fondet, mest 

positivt etter en oppgang på 13,9 prosent. Selskapet tok denne måneden nye og positive tak for å 

forbedre sin finansielle stilling. Siden bunnen i januar har aksjen steget med 44 prosent, og vi mener den 

fortsatt har et godt stykke igjen til riktig verdi med dagens oljepris. Samtidig beregner vi at hver 

oljeprisøkning på 10 dollar øker DETNORs verdi med 15 kroner per aksje. 

Som i februar hadde Røkkes trålerselskap størst prosentvis oppgang , med 17 prosent i mars.  Større 

kvoter og stigende torskepris kan gi vei for langt høyere aksjekurs.  Kongsberg-gruppen og Ocean Yield 

steg drøye 10 prosent, mens Telenor gikk 5,9 prosent. Andre børslokomotiv, som Yara og Norsk Hydro, falt 

henholdsvis 2,8 og 3,7 prosent. Grunnet pilotstreiken var det stor fluktuasjon i Norwegian-aksjen i løpet 

av måneden, men til slutt endte den med oppgang på 2,9 prosent til kurs 240. Vi forventer en videre 

stigning til gammel cruise-høyde på godt over 300 kroner per aksje.  

Oppdrettssektoren har ikke imøtekommet forventningene vi hadde ved inngangen til året. Hittil i år har 

sektoren falt 7,5 prosent, hvorav 5,7 prosent av fallet kom i mars. Vi har redusert eksponeringen mot 

oppdrett til ca. 12 prosent, noe som fortsatt er en solid overvekt i fohold til indeks. Fallet innen sjømat er 

kun overgått av oljeservice, som har falt 7,9 prosent hittil i år og 6 prosent i mars. Nnykommer i 

porteføljen sist måned var Kongsberg Auto, som steg 8,6 prosent etter at vi tok den inn i porteføljen.  Den 

seneste statistikken viser at det globale bilsalget er langt høyere enn forventet, og sammen med en svak 

kronerkurs bør dette drive aksjen høyere. 

Vi er selsagt ikke fornøyd med det store etterslepet FORTE Norge har i forhold til indeks etter første 

kvartal, men vi forventer fortsatt at fondet skal ligge godt foran ved årslutt. Tapene i Opera Software og 

DNO utgjør til sammen mer enn forskjellen til indeks, og vi registerer derfor med en  grad av ydmykhet at 

de øvrige 23 aksjene i porteføljen har gitt meravkastning. Det mener vi de vil fortsette å gjøre fremover. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 31.3.2015:    153,6887 

FORTE Global oppnådde en avkastning på 3,7 prosent i mars. Verdensindeksen i norske kroner steg 4,4 

prosent i samme periode. Hittil i år har fondet steget 9,7 prosent mot 11,4 prosent i indeksen. Det 

amerikanske markedet har vært en av de viktigste driverne for den gode avkastningen hittil i år.  

I USA har FORTE Global investert i Small cap-aksjer, det vil si i relativt små amerikanske selskaper der de 

amerikanske forvalterne vil dra fordel av lokalkunnskap. Disse aksjene ga en samlet avkastning på 7,9 

prosent i mars, og ble dermed fondets beste investering denne måneden. Den gode utviklingen i disse 

markedene kom etter at den sentrale indeksen S&P500 satte «all-time-high» i slutten av februar. 

Samtidig har dollarkursen styrket seg 8,9 prosent mot norske kroner. FORTE Global har en 

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

Også i Europa og Norden har FORTE Global investert i relativt små selskaper, fordi vi mener disse 

markedene er modne markeder, hvor lokale forvaltere vil ha et informasjonsfortrinn. De europeiske 

aksjene ga en avkastning på hele 6,4 prosent i mars. Den europeiske sentralbanken har satt i gang sine 

økonomiske stimuli, noe som har støttet godt opp under europeiske aksjer. 

FORTE Global har investert i globale farmasi- og teknologiaksjer. Årsaken ligger i at det forskes mye 

både innen farmasi og teknologi, og det finnes mange spennende bedrifter som vil lykkes i fremtiden i 

disse sektorene. Her har vi valgt små utviklingsselskap i Norden og store selskaper i USA. Plasseringen i 

farmasiaksjer ga 5,5 prosent i mars, mens teknologiaksjene ga 3,8 prosent i samme periode.   

FORTE Global har plassert om lag 30 prosent av fondet i utviklingsmarkeder, fordi de største 

bidragsyterne til den globale veksten finnes i disse områdene. Vi har foretrukket store selskaper som 

kan gi bra vekst. Svakest avkastning ga latinamerikanske aksjer, med en nedgang på -1,7 prosent i mars. 

De øvrige plasseringene i utviklingsmarkedene ga ca. 3 prosent avkastning. Vi har stor tro på disse 

plasseringene, og før eller siden vil pendelen igjen gå i favør utviklingsmarkedene. 

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 

En svak utvikling blant oppdrettsaksjer  ga et negativt bidrag på 1,3 prosent  til FORTE Trønder i mars, 

men det ble nesten utlignet av solid oppgang i Det norske Oljeselskap.Totalt endte fondet  ned 1,1 

prosent for perioden, mens referranseindeksen, OSEFX, steg 2,1 prosent. Med en avkastning hittil i år  

på 2,1 prosent er fondet foreløpig bak indeks som økte 5,5 prosent i første kvartal.  

Fondets soleklare vinner siste måned ble Det norske, som fortsatte oppgangen fra en bunn i januar og 

økte med 13,9 prosent i mars. Ekstra gledelig er er det at i skrivende stund, det vil si tredje børsdag i 

april, har aksjen gått ytterligere 20 prosent. Noe av økningen kommer som følge av Shells oppkjøp av 

British Gas. Dette har tydeliggjort verdiene i andre selskaper, som Det norske. Dersom de samme 

økonomiske vurderingene som Shell la til grunn for British Gas-kjøpet blir anvendt for Det norske,  

skulle kursen i DETNOR være mer enn dobbelt enn hva den er i dag. Aker, som eier 50 prosent av Det 

norske, steg 7,7 prosent i mars.  

En annen god bidragsyter var Atmel Corp, som steg 5,7 prosent, mye på grunn av den sterke dollar-

kursen. Øvrige teknologiaksjer i fondet gikk svakere , henholdsvis 2,4 prosent, 1,9 og 1,6 prosent for 

Next Biometrics, Nordic Semiconductor og Q-Free.  Bankaksjene falt også moderat, men vi noterer oss 

et hyggelig utbytte på 9 kroner fra Melhusbanken. Det tilsvarer 7,3 prosent direkteavkastning ved 

dagens kurs. 

Oppdrettsaksjene skuffet også denne måneden. Bortfallet av det russiske markedet har hatt en effekt 

på prisen for laks, og uvanlig høyt slaktevolum siste måned  førte til ytterligere press. I tillegg opplever 

bransjen høyere fôrpriser som følge den sterke dollaren. Salmar falt 7,2 prosent, Norway Royal Salmon  

4,2 og Marine Harvest 3,9 prosent. Til sammen ga sektoren et negativt bidrag på 1,3 prosent i fondet. 

Forrige måned kastet vi inn håndkledet vedrørende seismikkselskapet EMGS, og siden har aksjen falt 

videre med  17 prosent. Foruten DETNOR holder fondet kun Aker og Kværner i energisektoren. Disse 

aksjene utgjør til sammen 17 prosent av fondet. Teknologiaksjene utgjør 25 prosent, bank 19 prosent, 

mens oppdrettsktoren veier 30 prosent. Resterende utgjøres av Norske Skog og Bull ETF, med 

henholdsvis  4 og 6 prosent. 

Vi har tillit til at FORTE Trønder finner tilbake til sin marsjtakt fra i fjor, hvor det leverte langt høyere 

avkastning enn markedet forøvrig. Vi ser ny  oppgang  i oppdrett, en reprising i DETNOR, solid avkasting 

fra lokalbankene og to til tre teknologiaksjer som kan doble seg frem mot neste årslutt.  

Kurs per 31.3.2015:    126,2853 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk - Matematikk eller psykologi…  

Albert Einstein sa en gang "Not everything that can be counted counts, and not everything that 

counts can be counted" Dette er kanskje enda mer sant innen finans- og aksjeforvaltning, enn i 

atomfysikk. Matematikken er nødvendig  for å forstå investeringsprosessen, men tar ikke høyde for 

blant annet utvikling utover en historisk trend eller den irrasjonelle psykologien man finner i markedet. 

I 2007 hadde alle finansanalytkere og finansinstitujoner avanserte matematiske modeller, som studerte 

korrelasjoner av økonomiske data 100 år tilbake.  De var ment å gi presise beregninger på hvordan 

økonomien skulle utvikle seg det neste året. Men modellene kunne ikke fortelle at de aller fleste 

investorer i 2008 ville miste tilliten til det globale bankvesenet. Investorerenes psykologi og, i dette 

tilfellet, tillit kan ikke måles i kvantitative termer.  Det fikk  to Nobel-prisvinnere i økonomi erfare det 

samme året da verdiene i fondet de hadde startet for å anvende sine svært avanserte modeller, Long 

Term Capital, forduftet over natten. 

I et marked med store bevegelser, det være seg for hele markedet eller i enkeltpapirer, blir det spesielt 

problematisk hvis man ser seg blind på modellene sine. Svært ofte beveger markedet seg som en 

saueflokk, styrt av psykologi, sedvanlig grådighet og redsel for å gjøre feil. Da gjelder det å ha god 

innsikt i den aktuelle situasjonen, erfaring, tro på egne vurderinger, og ikke minst en god porsjon 

ydmykhet i forhold til at markedet faktisk ikke bryr seg om hva du tror og mener.  Det faktum at alle 

krasj gjennom historien har vist seg i ettertid å ha vært gedigne muligheter mens fremtidige krasj 

fortsatt blir vurdert som en stor risiko, beror for en stor del av at det gjelder investorenes psyke. 

Alle analytikere og forvaltere sitter med store databaser foran seg, gjerne Bloomberg eller Reuters, som 

generer store mengder kvantitative data. Dette kan gi grunnlag til å forutsi noe, men ikke alt. Det er 

svært lett å overvurdere de tingene som kan kvantifiseres og glemme alt det andre. Man kan kalkulere 

nåverdi i en aksje til femte desimal, men dersom man mangler innsikt i at markedets psykologi faktisk 

ikke bryr seg seg om dine analyser, kan det fort oppstå problemer.  Ved å stole på de konkrete tallene i 

modellen kan man ledes til å ta for mye risiko, noe som igjen kan føre til panikk og uvørne handlinger 

dersom aksjen svinger brått. 

Ideelt sett burde det ikke være et så stort behov for de store matematiske modellene for å oppnå et 

godt resultat. Gjennom å sette seg godt inn i investeringsalternativene velger man en sammensetning 

av fond, aksjer, rentepapirer og kanskje eiendom, som passer ens egen risiko og målsetninger. Så lar 

man disse jobbe over tid.  Flere studier viser å at jo mer man «fikler med knappene», det vil si handler 

inn og ut av det ene og andre papiret samt flytter mellom fond, dess dårligere blir resultatet over tid. 

Det gjelder også dersom man forsøker å time topper og bunner i markedet. Dersom man hele tiden 

deltar i markedet og forholder seg rolig gjennom turbulens oppnår man det beste resultat over tid. 

Investorlegenden Sir John Templeton sa det slik: «The only way to avoid mistakes is not to invest – 

which is the biggest mistake of all». 


