
Høyere langsiktige renter 

Oljeprisen begynte å stige i april, og bidro positivt til den norske børsen. Norske kroner har også 

reagert på dette, og har steget 6,5 prosent mot amerikanske dollar. Hovedindeksen ved Oslo Børs 

steg 3,3 prosent i løpet av måneden og er opp 11 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske 

kroner sank 4,9 prosent i løpet av april. Hittil i år er indeksen opp 6,0 prosent. 

I USA holder børsen seg på et høyt nivå, men avskastningen så langt i år har vært beskjedne 1,3 

prosent på den brede indeksen Standard & Poor 500. Momentumet i økonomien er fortsatt tilstede, 

men BNP-veksten ble rapportert til 0,2 prosent i 1. kvartal. Omregnet til årlig vekst blir dette 0,8 

prosent. Dette er en smule lavt i forhold til fjoråret, da veksten var over 4 prosent. Muligens har den 

høye dollarkursen virket negativt på 1. kvartalsveksten. Dollaren har svekket seg i april, og dette vil 

sannsynligvis ha positiv innvirkning på 2. kvartalsveksten. Selskapene på børsen har startet 

rapporteringen av resultatene for 1. kvartal. Apple kom med et godt kvartalsresultat, og aksjen steg 

betydelig etter at resultatet ble kjent. Selskapene må levere høyere resultater, for å tilfredstille 

forventningene som er innbakt i aksjekursene.   

I Europa har frykten for et langvarig prisfall gjennom en deflasjon vært toneangivende i en hardt 

presset eurosone. Etter fire måneder med minustall er inflasjonen i april forventet å komme opp i 

null på årsbasis. Dette er fortsatt langt unna den europeiske sentralbankens (ESB) mål om en årlig 

inflasjon på oppunder 2 prosent. ESB har begynt å kjøpe stats- og bankobligasjoner for 60 milliarder 

euro i måneden for å styrke den økonomiske veksten og hindre ytterligere prisfall. De euopeiske 

børsene svingte mye i april. Dette i takt med forhandlingene mellom Hellas og EU, ESB og det 

internasjonale pengefondet (IMF) om refinansiering av kriselånene til Hellas. Sannsynligvis vil vi i 

ettertid se på dette som støy. EU vil nok ordne opp i de finansielle problemene Hellas har, fordi de 

ikke ønsker at andre EU-land starter en lignende prossess for å senke sin statsgjeld. 

I Kina er man bekymret for en bankkrise. Eiendomsprisene faller, og det forventes at bankene må ta 

noe tap. Markedet er urolig for at Kina vil levere lavere vekst, men myndighetene tar grep for å holde 

veksten på et høyt nivå. Dette er viktig for den globale økonomiske veksten. Kina har gigantiske 

planer om å bygge mange kjernekraftverk. Forurensingen i byene er plagsom etter storstilt bruk av 

kull.  Renere luft vil også øke solenergiproduksjonen. Landet er avhengig av mye energi for å holde 

den økonomiske veksten oppe. 

Oljeprisen var opp 21,2 prosent til 66,78 dollar per fat i april.  Økningen i oljeprisen medfører at 

oljeselskapene bedrer sine reultater. Dessuten har de kutter kostnader mens oljeprisen var lavere. 

Dette vil medføre at oljeservice-aksjene vil gå svakere tider i møte. Med mindre oljeprisen stiger 

betydelig vil disse selskapene levere svake 2. kvartalstall.  
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I april er det blant annet oljeselskapene Det norske oljeselskap og DNO som har hatt høyest 

kursoppgang med henholdsvis  23,6 og 34,1 prosent, mens Statoil var opp 11,3 prosent. 

Stigende oljepris har også sendt russiske aksjer opp. Børsen i Moskva er opp 31,3 prosent hittil i år, 

samtidig som den russiske rubelen har styrket seg 11,4 prosent mot dollar. De økonomiske sanksjonene 

mot Russland etter anekteringen av Krim har vært kraftige, men økte energipriser er positivt for russisk 

økonomi.  

Til tross for oljeprisøkningen i april vil en lavere oljepris enn tidligere senke aktiviteten i norsk økonomi. 

NAV har lagt frem tall som viser økende arbeidsledighet. Ledighetstallene synes nå å bekrefte at 

oljebremsen nå er på vei til å få bredere effekter ut i økonomien. Det understøttes av at det er nettopp 

ledigheten blant ingeniør- og IKT-arbeidstakere som har økt mest. Tallene underbygger Norges Banks 

syn om at veksten i økonomien i år vil bli svakere enn de foregående årene og at kapasitetsutnyttelsen 

er på vei ned.  Dermed støtter tallene også opp under at renten vil bli senket, men det er fortsatt stor 

usikkerhet om det vil skje på rentemøtet i mai eller i juni. 

En styrket norsk krone kan medføre at inflasjonen roer seg noe ned. Dette medfører at Norges Bank får 

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

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

fortsette å stige. 5 års Nibor swaprente har steget hele 25 rentepunkter i april. Rentestigningen her 

hjemme kom etter at tilsvarende rente i USA steg 20 rentepunkter i april. 

Utvalgte nøkkeltall for april 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.04.2015

OSEBX 3,26 % 10 års stat, Norge 1,57

MSCI AC World -4,86 % 10 års stat, USA 2,05

S&P 500 0,85 % 3 mnd NIBOR 1,50

FTSE 100 2,77 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -6,55 % Brent spot 21,11 %

Euro/USD 4,40 % Gull 0,07 %

Euro/NOK -2,41 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.4.2015:    99,3766 

FORTE Pengemarked leverte i april en avkastning på 0,19 prosent,  noe vi må si oss godt fornøyd med i 

dagens lavrenteregime. Til sammenligning steg fondets referanseindeks, ST1X  med 0,06 %. Hittil i år er 

avkastningen 0,83 % mot indeksens 0,3%.  Fondet holder fortsatt teten i sin kategori på Oslo Børs hittil i 

2015. 

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

norske senior bankpapirenefalt marginalt med 2 basispunkter fra forrige måned.  3m Nibor endte 

måneden uendret på  1,47 prosent, etter å ha vært oppe på 1,51 prosent. Kombinasjonen av 

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

særvilkårsplasseringene er nå på vei ned og vi er i ferd med å redusere vår andel plassert i disse. 

De langsiktige rentene steg i både Europa, USA og Norge i løpet av april. 5 års-renten her hjemme steg 

med 0,3 prosent fra 1,46 prosent til 1,71 prosent, sterkt påvirket av økende interesse blant låntagere 

for å binde renten kombinert med en stigende oljepris. Økningen i Europa og USA var omtrent 

halvparten. Vi tror ikke de norske langrentene vil fortsette å stige videre herfra hvis ikke utlandet følger 

på. Det er svært få, om noen tegn til en økning i korte renter i 2015. Renteoppgangen i USA skyves 

stadig ut i tid. Det kom som ventet ingen nye, klare signaler fra møtet i den amerikanske sentralbanken 

(Fed). Sentralbanken sa, som ventet, at oppbremsingen gjennom vintermånedene delvis skyldes 

midlertidige forhold. I tillegg ble det konstatert at inflasjonen fortsatt ligger under sentralbankens mål 

på 2 prosent. Tidspunktet for første heving vil bli bestemt av utviklingen i arbeidsmarkedet fremover. Vi 

venter at arbeidsledigheten vil fortsette å falle og at Fed vil sette renten opp på møtet i september. 

Som ventet holdt den europeiske sentralbanken (ESB) refirenten, utlånsrenten og innskuddsrenten 

uendret på hhv. 0,05 prosent, 0,30 prosent og -0,20 prosent på sitt møte den 15.april. ESB holder stø 

kurs, med uendrede renter og kjøp av verdipapirer for 60 milliarder euro i måneden. Denne politikken 

har allerede begynt å virke, vil fortsette å bidra til oppsvinget og høyere inflasjon, og har bred 

oppslutning i ESBs råd.  

Riksbanken valgte overraskende å holde renten uendret på sitt rentemøte. Et samlet analytikerkorps 

hadde ventet rentekutt, til tross for at styringsrenten allerede lå på rekordlave -0,25 prosent. Grunnen 

var de klare signalene og den aggressive politikken som Riksbanken har ført i det siste. Programmet for 

kjøp av statsobligasjoner ble utvidet med 40-50 milliarder kroner. Samlet sett vil programmet dermed 

komme opp i 80-90 milliarder kroner. Sett i forhold til andre sentralbankers tilsvarende programmer, er 

beløpene fortsatt svært små. Riksbanken er imidlertid tydelig på at det kan komme mer stimuli, både i 

form av kvantitative lettelser, lån rettet direkte mot næringslivet og ytterligere rentekutt. Rentebanen 

ble senket betydelig og det ligger også inne en viss sannsynlighet for enda lavere styringsrente litt frem i 

tid.  

Her hjemme erd et er klare indikasjoner på at økonomien slakker av mere enn Norges Bank har 

forutsatt. Arbeidsmarkedsstatistikken viser tegn til raskere akselerasjon i ledigheten og det 

underliggende inflasjonspresset er lavere. Den norske kronen har styrket seg noe.  

Ansvarlig forvalter: Elisabeth Gisvold 



Dette taler for et rentekutt, men Norges Bank valgte å holde renten uendret etter sitt rentemøte 7.mai. 

I sin pengepolitiske rapport i mars signaliserte de at nøkkelrenten vil bli senket til 1 prosent innen 

utgangen av juni. Konsensusestimatene viser at de fleste tror de vil vente til juni, men spenningen er 

likevel stor. 

Kort oppsummert ser vi ikke for oss å få noen drahjelp avkastningsmesssig av høyere korte renter. Vi 

forventer heller ikke et varig trendskifte i de langsiktige rentene, før ESB nærmer seg tidspunktet hvor 

man begynner å drøfte en strategi for utfasing av programmet for kvantitative lettelser. Kredittpåslaget 

på senior bankpapirer er på lave nivåer. Grafen under viser at de er på nivåer vi sist så i 2008 (mørkeblå 

linje og høyre akse). Bankene hadde god lønnsomhet i 2014 og den rene kjernekapitalen var 12,4 

prosent i gjennomsnitt for de store bankene. Dette er høyere enn kravet for 2015. Vi har derfor tro på 

ytterligere nedgang i kredittpåslagene. Dette vil bidra til å heve den effektive avkastningen i fondet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av måneden har fondet kjøpt Santander Consumer Bank, Orkdal sparebank og Storebrand ASA 

og solgt Larvikbanken, Hegra sparebank og Bud Fræna Hustad sparebank.  

FORTE Pengemarked har hatt god fart relativt sett, i forhold til sammenlignbare fond i starten av 2015. 

Vi vil jobbe hardt for å holde vår posisjon i markedet utover i året og således være det foretrukne 

alternativet til bankplasseringer. 

 

 

 

Fondsobligasjoner 
(v.akse) 
Ansvarlig lån 
(v.akse) 
Senior (h.akse) 
OMF (h.akse) 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.4.2015:    110,7240 

April ble en svakt  negativ måned for FORTE Obligasjon. Avkastningen sank med 0,07 prosent mot 

indeksen ST4X, som steg med 0,14 prosent. Årsaken til at fondet kom bak indeksen er at norske swap-

renter har steget mye mer enn statsrentene. 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! 

5 års Nibor steg fra 1,46 prosent til 1,71 prosent i løpet av april. Tilsvarende rente i USA steg 20 

rentepunkter i april, og var det var den utløsende faktoren for den norske langrenteoppgangen. 

Stigende langrenter senker kursene på fastrenteobligasjonene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Utviklingen i 5 års Nibor fra desember 2013 til mai 2015 

3måneders Nibor steg fra 1,48 prosent til 1,49 prosent, og har med andre ord ligget flat i april. 3 

måneders Nibor fortsetter å holde det seg på dette nivå ettersom Norges Bank unnlot å kutte i sin 

innskuddsrente i begynnelsen av mai. Her avhenger alt av utviklingen i den norske kjerneinflasjonen, 

men det kan tyde på at denne går ned ettersom norske kroner har styrket seg noe. Arbeidsledigheten 

har steget, og dette taler også for et rentekutt i juni. 

I april er det foretatt ett salg i fondet. Vi har solgt 6 millioner i et ansvarlig lån utstedt av Voss Veksel og 

Landmannbank med flytende rente. 

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

durasjon er 2,35 år. Fondet er derfor godt posisjonert for en stigning i langsiktige renter. Fondet 

«yielder» nå 4,13 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i porteføljen, vil 

den effektive avkastningen fremover bli 4,13 prosent årlig frem til forfall på verdipapirene. En løpende 

yield på 4,13 prosent et relativt høyt nivå i dagens marked, og kan være god og ha i påvente av at 

langsiktige renter stiger videre.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.4.2015:    95,6502 

April ble en svært god måned for FORTE Kreditt!  Fondet steg med 1,87 prosent. Hittil i år er fondet opp 

2,2 prosent. Med unntak av et par selskaper leverte samtlige av investeringene positiv avkastning. Det 

norske oljeselskap, Prosafe og Aker bidro mest. Markedet for høyrenteobligasjoner understøttes av 

stigende oljepris, kapital på leting etter høyere avkastning og positive globale krefter. 

Høyrentemarkedene har hatt en svært god start på 2015 i både USA og Europa. 

Det norske høyrentemarkedet fortsetter sin fine reise fra starten av februar. På et overordnet nivå kan 

vi si at for hver obligasjon som fikk en økning i kredittpåslaget (kredittspreaden) var det nedgang for tre. 

Forskjellen i prising mellom B og BB-ratede papirer holder seg imidlertid fortsatt konstant og er 

fremdeles om lag 300bp høyere (nå  500bp) enn på senhøsten 2014. Det norske høyrentemarkedet har 

naturlig nok høy samvariasjon med oljeprisen (se graf under) da om lag 70 prosent av utstedte 

obligasjoner er innenfor olje-/offshoresektoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det virker som om den amerikanske skiferoljeproduksjonen er svært nær en topp og det forventes 

fallende produksjon de nærmeste månedene. De seneste dataene viser at riggtellingene I USA er ned 

15 prosent den siste måneden, 58 prosent lavere enn toppen i september 2014. Oljeselskapene har 

kuttet sine lete- og utviklingsprosjekter med 25-30 prosent, grunnet effektiviseringstiltak og lav oljepris. 

De lavere oljeinvesteringene vil på sikt påvirke tilbuds-/etterspørselsbalansen, og gi økende priser 

fremover. En fremtidig likevektspris bør ligge i området der marginalkostnaden for nye 

utviklingsprosjekter offshore ligger. Vi tror på en stigning til om lag 70-80 dollar per fat mot slutten av 

2015. Mange analyser viser at en pris under 70 dollar per fat ikke er opprettholdbar på lengre sikt, fordi 

dette nivået ikke vil danne en likevekt mellom tilbud og etterspørsel. Brasil, et marked hvor mange 

norske selskaper hadde håpet på store kontrakter, er foreløpig satt litt ut av spill grunnet opprulling av 

den største korrupsjonsskandalen noensinne i det statlige oljeselskapet Petrobras. Selskapet har fått på 

plass en ny ledelse og er i ferd med å utarbeide en ny forretningsplan for 2015-19.  

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Ytterligere avklaring her og en stabilisering av oljeprisen på 70-80 dollar per fat vil være positivt for 

prisingen av norske høyrenteobligasjoner fremover. Etterspørselen etter BB-ratede papirer er god og vi 

fortsetter å tro at veletablerte B-kreditter som nå prises med ufortjente høye kredittspreader vil 

oppleve økt interesse fremover.  

Markedet for nyutstedelser her hjemme er fremdeles trått. Kun fem selskaper har hentet penger så 

langt i år. I april hentet det Aker-kontrollerte Ocean Yield 1 milliard kroner i en emisjon som ble kraftig 

overtegnet, noe som illustrerer at interessen er god for utvalgte navn innen olje-/ offshoresektoren. 

Ocean Yield har en moderne og diversifisert flåte hvor alle enheter er på lange kontrakter med solide 

motparter. Selskaper med svakere kontraktsdekning vil den nærmeste tiden jobbe tett med sine 

kreditorer for å få lettet litt på lånebetingelsene en periode, slik at de kan komme over kneika til 

markedene bedrer seg. For andre sektorer tror vi at tilgangen til kapital vil være god fremover og 

forventer at det vil komme 2-3 nyutstedelser per uke i det nordiske høyrentemarkedet frem mot 

sommeren. Disse mulighetene vil vi benytte til å bedre diversifiseringen i fondet. 

Forvaltningskapitalen i fondet har vokst og FORTE Kreditt har gjort flere nyinvesteringer i april. Kjøpet 

av Ship Finance, et Fredriksen-kontrollert shippingselskap med en stor (64 fartøy) og veldiversifisert 

flåte med lang og god kontraktsdekning, var et av de to største. Det andre var kjøpet av DNBs 

fondsobligasjon denominert i amerikanske dollar. I tillegg økte vi på våre eksponeringer i Ocean Yield, 

Det norske oljeselskap, Nordlys og Austevoll Seafood. 

Sektorallokeringen i fondet vises i figuren under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er per 30.04.2015 7,2 prosent. Teoretisk vil 

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

avkastningen de neste 12 månedene bli ca. 7,2  prosent. Fondet hadde per månedsskiftet en høy 

kontantbeholdning. Dette påvirker den løpende avkastningen, som vil stige så snart disse midlene er 

plassert. Dersom kredittpåslagene fortsetter å falle vil vi kunne få en høyere avkastning enn dette, som 

en følge av kursøkning på papirene. Vår økende allokering i eiendom og sjømat bedrer diversifiseringen 

i porteføljen og vil bidra til å stabilisere avkastningen. 77 prosent av porteføljen har rating BB eller 

bedre. Kredittløpetiden er 3,7 år og rentefølsomheten (rentedurasjonen) 0,3. 

 

 



FORTE Norge 

Kurs per 30.4.2015:    114,7915 

FORTE Norge hadde klart beste avkastningen av alle norske aksjefond på Oslo Børs i april! Fondet steg 8,9 

prosent i løpet av måneden, hvilket er 5,6 prosent bedre enn referanseindeksens økning på 3,3 prosent.  

Hittil i år har fondet steget 9,4 prosent, og de siste 12 måneder har økningen vært 13,3 prosent. Det er 

også foran referanseindeksens økning på 9,0 prosent hittil i år og 12,8 prosent det siste året. 

Mye av oppgangen i april skyldes at fondets største posisjoner tok tilbake en god del av tapene de har hatt 

i tidligere perioder.  DNO og Det norske Oljeselskap, som hver utgjør ca. 9 prosent av fondet, gikk 

henholdsvis 34,1 og 23,6 prosent i april.  Hittil i år har DNO fortsatt gitt et tap på 11,1 prosent, mens Det 

norske har steget 37,8 prosent. Dagens kurser er et godt stykke lavere enn for 9 måneder siden, og enda 

lengere bak det vi mener er riktig pris i forhold til selskapenes underliggende verdier.  DNOs kursmål på 26 

kroner er 84 prosent over kursen ved månedslutt, mens målet for DETNOR på 89 kroner indikerer en 

kursstigning på 62 prosent.  

Straks etter at pilotstreiken var avblåst økte vi beholdningen i Norwegian, slik at den nå utgjør den tredje 

høyeste posten i fondet.  Det viste seg å være et bra trekk da aksjen i etterkant av kjøpet løftet seg kraftig 

og endte måneden med oppgang på 31,6 prosent.  Selskapet øker stadig fyllingsgraden i flyene, kutter 

mere kostnader, har nylig økt billettprisene i hjemmemarkedet og går mot en svært travel sommersesong.  

I tillegg ser vi en solid oppside ved at selskapet vil lease ut de 100 Airbus-flyene de begynner å motta neste 

år. De øvrige 120 Boeing-flyene fra den samme kjempebestillingen vil inngå i flåten og bidra til å 

ekspandere Norwegians «rutenett».  Kursmålet vårt på 400 kroner angir en kursstigning på 27 prosent.  

Understøttet av  nye kontrakter fortsetter fremgangen i Nordic Semiconductor som steg 11,2 prosent sist 

måned.  Aksjen er nå fondets sjette største beholdning, og det gjenstår 48 prosent verdiøkning til vårt 

kursmål på 85 kroner.  

Vi har lenge forventet at sparebankene skulle følge etter DNBs solide oppgang på børsen. I april så vi dette 

utspille seg i fullt monn. DNB økte moderate 2,7 prosent, mens Sparebankene Midt-Norge og Nord-Norge 

steg henholdsvis 16,8 og 11,4 prosent.  Vi forventer at fortsatt lav prising og forventning til økte utbytter, 

vil gi ytterligere kursøkning i disse papirene.  

Blant shippingaksjene, som utgjør til sammen 13 prosent av porteføljen, gikk Høeg LNG best med økning 

på 13,1 prosent, mens Ocean Yield, Tanker Investments og Avance Gas fulgt på med henholdsvis 9,2 

prosent, 7,2 og 5,8 prosent. Lakseaksjene ga også denne måneden bare et mindre bidrag, men vårt 

langsiktige syn på sektoren er fortsatt veldig positivt. 

Fondets få tap i april kom fra børslokomotivene Norsk Hydro, som falt 17,1 prosent, og Yara med et tap på 

5,7 prosent.  Hydro falt på grunn av høyere eksport av aluminium fra Kina og dertil lavere priser i 

verdensmarkedet. Styrking av kronen forsterket den negative effekten. Vi mener imidlertid at markedet 

har overreagert noe, og forventer at aksjekursen i Hydro kommer tilbake. 

Resultatet i FORTE Norge for april viser at solid aksjeplukking, langsiktighet og tålmodighet gir gode 

resultater over tid.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 30.4.2015:    148,7216 

Forte Global har hatt en så god start i 2015 at fondet er blant de 20 beste globale aksjefondene listet på 

Oslo Børs. I april oppnåddeFORTE Global en negativ avkastning på 3,2 prosent i april, mens 

verdensindeksen i norske kroner var ned 4,9 prosent i samme periode. Hittil i år har fondet steget 6,1 

prosent mot 6,0 prosent i indeksen.  

Amerikanske dollar sank 6,5 prosent mot norske kroner i april. Kronestyrkelsen kom etter at oljeprisen 

har steget hele 21,2 prosent til 66,78 dollar per fat. FORTE Global har en dollareksponering rundt 40 

prosent, og ble dermed ikke blitt rammet så hardt da dollaren falt.   

Det var øst-europeiske aksjer som gjorde det best i april. Den stigende oljeprisen har spesielt gitt 

næring til den russiske børsen. Børsen i Moskva er opp 31,3 prosent hittil i år, samtidig som den 

russiske rubelen har styrket seg 11,4 prosent mot dollar. De økonomiske sanksjonene mot Russland 

etter annekteringen av Krim har vært kraftige, men økte energipriser er positivt for russisk økonomi.  

Samlet sett ga disse aksjene en oppgang på 2,2 prosent. Nest beste plassering har vært latin-

amerikanske aksjer. Brasil er også avhengig av en god oljepris , og de latin-amerikanske aksjene steg 1,6 

prosent. 

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 og har stor tro på disse plasseringene. 

I de modne markedene var de nordiske aksjene best, med en svak nedgang. Den aller svakeste 

plasseringen var amerikanske «small cap»-aksjer som ga -9,8 prosent. Teknologiaksjene, som også i stor 

grad er konsentrert i USA, falt 7,2 prosent, selv om Apple er en av de større plasseringene. Selskapet 

kom med et meget godt kvartalsresultat, og aksjen steg betydelig etter at resultatet ble kjent. Det drøye 

dollarfallet bidro til de svake avkastningene i disse markedene.  

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 meget godt diversifisert global 

aksjeportefølje fremover. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Trønder 

Det var de største postene i FORTE Trønder som ga best avkastning i april.  Det ga seg utslag i at fondet 

steg 6,1 prosent i løpet av måneden, mens fondsindeksen  steg med 3,3 prosent.  Hittil i år har fondet 

økt med 8,3 prosent, og indeksen har økt 9,0 prosent.  De siste 12 måneder har fondet steget 18,3 

prosent. Det er 6.8 prosent bedre enn markedet for øvrig.    

Aksjekursen i Det norske Oljeselskap steg 23,6 prosent i april, men på grunn av noen gode handler i 

løpet av perioden ble fondets avkastning på denne største posten hele 30,1 prosent.  Vi mener aksjen 

er perfekt eksponert mot en stigende oljepris. Samtidig eksisterer det flere triggere som vil kunne 

bringe kursen nærmer de underliggende verdier i selskapet som vi beregner å ligge nær 90 kroner per 

aksje.  Innen oljesektoren hadde Kværner også en fin oppgang på 8,5 prosent.  

Sparebanken Midt-Norge økte i verdi med 16,8 prosent, og Helgeland Sparebank og Sparebanken Møre 

fulgte etter med Henholdsvis 13,2 og 8,0 prosent økning. Melhusbanken ga 4,5 prosent.  Bankene har 

nå bygd opp den nødvendige bufferkapitalen og utbyttekapasiteten har derved økt. Til sammen med 

god rentemargin og fortsatte kostnadskutt vil det drive kursene videre oppover. 

Kursen i Nordic Semiconductor steg nye 11,1 prosent i april, men også her fikk vi ut litt ekstra og klarte 

å oppnå 14,7 prosent avkastning i aksjen. Q-Free ga 10,7 prosent, mens Next Biometrics og Atmel falt 

henholdsvis  2,2 og 13,1 prosent.  Fallet i Atmel  slyldes i stor grad omregning på grunn av fallende 

dollarkurs mot norske kroner. Vi er veldig optimistisk til den videre utvikling i Next Biometrics. Selskapet 

annonserte et par større kontrakter i perioden, og ikke minst ansettelsen av tidligere CEO i PC-

produsenten Acer, som ny sjef i Asia. Han vil jobbe mot de større elektronikkprodusentene for å  selge 

inn Next unike finger-identifiseringsteknologi,  som bedre og langt rimeligere enn hva konkurrentene 

kan levere. At en person med slik bakgrunn velger å jobbe for et ukjent selskap som startet  i 

Trondheim,  tyder på solid tiltro til produktet. 

Salmar og Norway Royal Salmon steg begge 4,5 prosent siste måned, mens Marine Harvest falt 0,3 

prosent. Store slaktevolumer har ført til laver priser enn forventet i første kvartal. Sektoren har derfor 

levert et negativt bidrag hittil i år. Kursene fikk imidlertid et løft ved slutten av måneden da det ble kjent 

at nedfall fra et vulkanutbrudd i Chile hadde tatt ut store mengder smolt i området.  Det vil medføre 

langt mindre tilbud av laks fra denne viktige regionen om et par år, og underbygger et fortsatt stramt 

marked og gode priser for de norske produsentene i årene som kommer. Til tross for delvis bortfall av 

det kinesiske og russiske markedet er det en voksende global etterspørsel etter sunn og rimelig protein i 

form av laks. Samtidig ser det ut til at selskapene har oppnådd en større kontroll over de biologiske 

utfordringene.  Sammen med stabile priser vil det minske syklikaliteten i næringen. Aksjemarkedet vil 

da prise oppdrettsaksjene høyere enn i dag. 

Utsiktene er gode for de trønderske selskaper,  og gjennom disse spennende aksjene  forventer vi å 

levere meravkastning også i tiden fremover.  

Kurs per 30.4.2015:    133,9463 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk - Høyrentefond er igjen i vinden! 

Mange er ute etter høy avkastning, men ønsker ikke å plassere alle sine investeringer i aksjer eller 

aksjefond. For disse er høyrentefond et meget interessant alternativ. I likhet med aksjefond består 

høyrentefondene av et bredt utvalg underliggende verdipapirer, men i motsetning til aksjefond er det 

her selskapenes gjeld man kjøper. Høyrentefond er fond som består av lån til selskaper med høyere enn 

vanlig risiko, og derfor betaler selskapene en høyere rente. De fleste investorer har en blanding av 

rente- og aksjeplasseringer, og mange veksler mellom disse ettersom hvordan markedet svinger. 

Sammenlignet med aksjefond er risikoen i høyrentefond liten. Risikoen og kompleksiteten i denne type 

obligasjoner tilsier stor grad av diversifiserte porteføljer, noe som gjør at verdipapirfond blir en svært 

velegnet måte å investere i dette markedet på. Vårt høyrentefond FORTE Kreditt har rundt 50 ulike 

selskaper i sin portefølje. Dette demper risikoen for store svingninger.  

I 2014 gjorde de fleste norske høyrentefond det langt dårligere enn både hovedindeksen på Oslo Børs 

og lange statsobligasjoner. Fallet i oljeprisen i siste del av 2014 trakk ned den årlige avkastningen i et år 

som lenge så veldig bra ut. Det kraftige oljeprisfallet økte faren for mislighold blant låntagere i 

oljerelaterte sektorer. Frykten smittet også over på selskaper som ikke er avhengige av oljeprisen. 

Høyrentefondene opplevde store innløsninger og måtte selge papirer. På den måten ble hele 

høyrentemarkedet påvirket. Rentepåslagene selskapene må betale for å finansiere seg økte kraftig og 

kursene på obligasjonene falt.  

Siden årsskiftet har oljeprisen vært på vei opp og vi har sett et stemningsskifte i markedet, spesielt de 

siste to månedene. Det virker som om risikoappetitten har kommet tilbake. Én av grunnene kan være at 

en del investorer har mer likviditet tilgjengelig, samtidig som de lave rentene i bank sender investorene 

ut på jakt etter avkastning. Investorene ser nå gode kjøpsmuligheter i mange selskaper utenfor 

oljesektoren, samt i utvalgte navn innenfor oljesektoren. Kredittrisikopremiene mellom oljerelaterte og 

øvrige sektorer har aldri vært høyere enn i dag. Dette gir interessante investeringsmuligheter. Tall fra 

Verdipapirfondenes forening, viser at norske høyrentefond opplevde nettoinnskudd av 656 millioner 

kroner i mars. I europeiske og amerikanske høyrentemarkeder har det også vært god etterspørsel siden 

årsskiftet. 

 



Det vil alltid være en viss kredittrisiko i selskapsobligasjoner, og det er nettopp derfor de gir en høyere 

løpende rente. Det er sjeldent, men ikke umulig, at man som långiver taper absolutt alt på et 

enkeltstående lån. Man må imidlertid tåle å se enkelte svingninger i kursene på disse fondene. Risikoen 

er ikke null, og det er derfor renten er høyere enn i banken. Kan du klare å oppnå en forrentning på din 

kapital på 7-10 prosent årlig, over tid, er det faktisk veldig bra i forhold til den langsiktige vekstbanen 

som aksjemarkedet beveger seg i. Høyrentefond representerer et velegnet alternativ til tradisjonell 

høyrentekonto for litt mer langsiktige penger, og er også et meget godt tillegg til langsiktig sparing i 

aksjefond. 

Vårt syn er at lave renter i overskuelig fremtid, bedrede makroøkonomiske utsikter - herunder høyere 

oljepriser - og høy appettitt på mere risikofylte investeringer – vil fortsette å bevege kredittpåslagene 

nedover. Vi tror at den løpende avkastningen i disse fondene vil være jevnt god på grunn av et bra og 

opprettholdbart rentepåslag. Kortere perioder med volatilitet kan forekomme, men unngår vi perioder 

med større kreditthendelser, er det god grunn til å tro at at høyrentefond vil gi en svært hyggelig 

avkastning i 2015 og at nettopp mai måned kan være et godt investeringstidspunkt.  

 


