
Lavere rente 

Norges Bank senket sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september. Som følge av dette fortsatte 

norske kroner å svekke seg mot andre toneangivende valutaer. Den amerikanske sentralbanken, FED, 

satte ikke opp sin signalrente i september, noe mange hadde forventet. Dermed ble aksjemarkedene 

litt i villrede rundt vekstutsiktene, og aksjekursene sank. 

I september fortsatte aksjemarkedene å falle. De globale aksjemarkedene dro med seg det norske 

markedet ned. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,1 prosent i løpet av september, men er allikevel 

opp 1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank 1,8 prosent i løpet av 

måneden, godt hjulpet av amerikanske dollar som steg 1,9 prosent. Hittil i år er hovedindeksen opp 

6,4 prosent. 

BNP-veksten i USA var sterkere enn ventet i 2. kvartal. I 2. kvartal viste det reviderte amerikanske 

bruttonasjonalproduktet 3,9 prosent i årlig vekst, mens det var ventet en vekst på 3,7 prosent. Noe 

av veksten kan forklares med at det bygges engroslagre, men tallene viser at den økonomiske 

veksten i USA har gått fra moderat til høy vekst. Større handlelyst og investeringer er med på å løfte 

BNP-veksten.  Det store spørsmålet er: Når begynner FED å heve renten? Styringsrenten er på 

rekordlave 0,25 prosent. Inflasjonsforventningene har gått noe ned, og trolig venter FED med å sette 

opp styringsrenten til inflasjonen tar seg noe opp. FED har varslet at en renteheving vil komme i løpet 

av året. Utsiktene for amerikansk økonomi fremstår generelt som solide. Den månedlige 

sysselsettingsveksten har i snitt vært på 210 000 hittil i 2015, og arbeidsmarkedet vil trolig bedre seg 

ytterligere inn i 2016.    

I Europa ser det ut at langvarig bruk av stimuli setter fart i økonomien. Stemningsindikatoren i EU 

steg i september, og har ikke vært på et høyere nivå siden før eurokrisen i 2012. Undersøkelsen 

baserer seg på tilbakemeldinger fra både bedrifter og husholdninger, og kan gi en god indikasjon på 

utsiktene for investeringer, sysselsetting og privat forbruk. Ettersom arbeidsledigheten i EU er stor, er 

det særdeles viktig at evnen og viljen til å ansette flere øker. Volkswagen har blitt tatt for juks i 

angitte mål for utslipp av gasser fra sine biler. Nye målinger viser at selskapets biler har vesentlig 

høyere utslipp av skadelige gasser. Volkswagen har derfor den siste tiden vært gjennom sine største 

utfordringer i selskapets historie, og aksjen har vært under 100 euro for første gang på fire år. Ikke 

bare blir Volkswagen nødt til å rydde opp i rotet, men de kan også få land som krever erstatning for 

tapte klimaavgifter på nakken.  

I Kina kan de økonomiske utsiktene bli svake i en lengre periode som følge av stort gjeldsoverheng og 

overkapasitet. Den nåværende BNP-veksten er trolig lavere enn tallet Kina offentliggjorde for 2. 

kvartal, hvor de viste til en økonomisk vekst på syv prosent. Lavere vekst i Kina vil kunne senke den 

globale veksten. Gjeldsoverhenget vil medføre lave renter, noe som kan legge press på den kinesiske  
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valutaen. Utviklingen i kinesisk industri har i stor grad vært driveren bak de høye veksttallene i Kina. 

Industriaktiviteten er nå på det laveste siden før finanskrisen, og utgjør en stadig lavere andel av 

kinesisk økonomi. Velstanden i landet har økt, og med stigende kjøpekraft øker etterspørselen etter 

forbruksvarer og tjenester. Forbruksøkonomien vil ikke gi samme vekstimpulser som industrien har 

gjort tidligere i Kina, men det viser at det er flere positive trekk i kinesisk økonomi. Den økonomiske 

tilbakegangen i Kina har medført at etterspørselen etter de fleste råvarer har gått ned. Dette har 

medført at aluminiumsprisen er ned over 20 prosent hittil i år, kobber er ned nesten 30 prosent, nikkel 

er ned 40 prosent og sink er ned over 30 prosent. Oljeprisen er ned ca. 16 prosent så langt i år. 

Lavere vekst i Kina senker råvareprisene, men siden veksten tar seg kraftig opp i USA og bedrer seg i 

Europa, vil den globale veksten fortsette på samme nivå rundt 3,5 prosent. Lave renter sørger for at 

sysselsettingen bedres. 

Prisen på et fat nordsjøolje sank 8,5 prosent i september fra 52,9 dollar per fat i begynnelsen av 

måneden til 48,4 dollar per fat i slutten av måneden. Oljeprisen vil mest sannsynlig holde seg på dette 

nivået noen kvartaler til. Dette virker positivt på veksten i land som kjøper olje. Lavere energikostnad 

senker inflasjonsforventningene, og holder rentene nede. Oljeeksporterende land opplever større 

problemer, og flere eksportører har lagt seg til en høy velstand basert på olje. Trolig vil dette medføre 

at oljeprodusentene blir enige om å redusere tilbudet av olje for å få opp oljeprisen.   

Her hjemme senket Norges Bank sin innskuddsrente fra 1 prosent til 0,75 prosent i september. Årsaken 

til rentekuttet er ifølge Norges Bank nettverksrapporten som banken henter inn fra toneangivende 

bedrifter. Denne viser lavere aktivitetsnivå og økende arbeidsledighet. Det er spesielt den lave 

oljeprisen som skaper høyere arbeidsledighet. Øyeblikkelig etter offentliggjøringen av 

rentenedsettelsen begynte den norske kronen å svekke seg. I skrivende stund er norske kroner mindre 

verdt enn svenske kroner. Euro og amerikanske dollar gikk rett opp i verdi mot norske kroner. Slike 

valutabevegelser medfører at det vil bli lettere for norske eksportører, men bevegelsen vil kunne gi 

import av inflasjon. Ettersom rentebanen nå er senket, kan det komme flere rentekutt. Etter hvert vil vi 

se at Norges Bank får mindre spillerom, fordi andre land ikke senker sine renter og USA mest sannsynlig 

kommer til å øke sin rente. Dette medfører at verdien av svenske kroner, euro og dollar vil styrke seg 

ytterligere i forhold til norske kroner.  

Med lav rente og kjerneinflasjon godt over målet på 2,5 prosent, er realrenten negativ. Det betyr at 

realverdiene skal stige i verdi.  Finansiell teori tilsier at jo lavere realrente, desto høyere meravkastning i 

aksjemarkedet. Vi tror derfor at fallet vi har sett i aksjemarkedet kan medføre at aksjene kan bli billige, 

spesielt på Oslo Børs. 

Utvalgte nøkkeltall for september 
Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.09.2015

OSEBX -2,07 % 10 års stat, Norge 1,49

MSCI AC World -1,77 % 10 års stat, USA 2,06

S&P 500 -2,64 % 3 mnd NIBOR 1,12

FTSE 100 -2,98 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,87 % Brent Future -8,58 %

Euro/USD -0,33 % Gull -1,72 %

Euro/NOK 2,32 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.9.2015:    99,4089 

FORTE Pengemarked holder sin sterke posisjon og ligger fortsatt øverst på listen over 

pengemarkedsfond på Oslo Børs hittil i år! September var imidlertid en svak måned for 

pengemarkedsfond. Avkastningen gikk ned 55 basispunkter på grunn av lavere rente og en sterk økning 

i kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld. 

Fondet «yielder» nå 2,21 prosent og gjennomsnittlig løpetid i porteføljen er 1,42 år. Yielden, eller 

fremoverskuende effektiv rente, er en indikasjon på hva fondet vil gi i avkastning de neste 12 

månedene. 2,21 prosent er betydelig over hva en kan få på bankinnskudd uten binding om dagen. Hittil 

i år har fondet gitt 0,86 prosent, mot indeksen som har gått 0,71 prosent.  

Det knyttet seg stor spenning til Norges Banks rentemøte 24.9. Norges Bank kuttet da renten til 0,75 

prosent og la rentebanen flatt på 0,6 prosent. Dette indikerer et nytt kutt neste år. Vekstutsiktene for 

norsk økonomi er svekket, og man venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Begrunnelsen for kuttet var 

at fallet i oljeprisen gjennom sommeren gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger 

enn tidligere lagt til grunn. Oljeinvesteringene ventes å falle mer enn anslått i juni, og lavere 

etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen vil redusere aktiviteten i andre deler av 

økonomien. På den andre siden bidrar en svakere krone til økt lønnsomhet for eksportbedrifter og 

importkonkurrerende virksomheter. Arbeidsledigheten vil trolig fortsette å øke noe.  

Norges Banks rentebane:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Norges Bank 

Det er gjort noen handler i porteføljen i september, blant annet i Klæbu Sparebank, Pareto Bank, 

Storebrand ASA og Sparebanken Nordvest.  

Ansvarlig forvalter: Elisabeth Gisvold 



Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av senior gjeld har steget markant i 

september med hele 60 basispunkter, både for seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Dette har 

bidratt negativt til porteføljen. Spreadutgangen startet med at Kommunalbanken reduserte sine utlån 

til enkelte kommuner, fordi banken hadde for lav kapitaldekning. Kommunene måtte selv gå ut i 

markedet, og som følge av dette, økte spreadene for kommunene kraftig. Dette smittet over på 

banksektoren hvor FORTE Pengemarked er eksponert. Vi tror at dette fenomenet er av forbigående art, 

og at spreadene vil falle fremover. Vi fortsetter dermed å jobbe for å gi våre kunder den høyeste 

avkastning av alle pengemarkedsfond! 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.9.2015:    111,4553 

15. september fikk FORTE Obligasjon 4 års historikk.  Fondet topper også denne listen på Oslo Børs med 

klar margin! I september hadde fondet en negativ avkastning på 1,35 prosent, mens referanseindeksen, 

ST4X, steg 0,15 prosent. Hittil i år har fondet steget 0,52 prosent. Den relativt svake avkastningen i 

september skyldes hovedsakelig at kredittspreadene har økt mye. 

Norske 5 års swap-renter sank hele 10 basispunkter fra 1,35 til 1,25 prosent i løpet av september, noe 

som hadde meget god effekt på fondets portefølje. Samtidig har påslaget i antall rentepunkter som 

hver bank må betale ved opptak av senior gjeld steget markant, hele 60 basispunkter, både for 

seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Dette har bidratt meget negativt til porteføljen. 

Spreadutgangen startet med at Kommunalbanken reduserte sine utlån til enkelte kommuner, fordi 

banken har for lav kapitaldekning. Kommunene måtte selv gå ut i markedet, og som følge av dette økte 

spreadene for kommunene kraftig. Dette smittet over på banksektoren. Vi tror at dette fenomenet er 

av forbigående art, og at spreadene vil falle fremover. 

Utviklingen i 5 års Nibor fra desember 2013 til september 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Infront 

Norges Bank senket sin innskuddsrente i september fra 1 prosent til 0,75 prosent. Samtidig ble 

rentebanen som indikerer rentesettingen fremover senket. Dette betyr at Norges Bank kommer til å 

holde en lav rente lenge. 3 måneders NIBOR gikk fra 1,13 prosent til 1,12 prosent, mens 

kjerneinflasjonen var oppe i en årsvekst på 2,9 prosent. Dette er godt over Norges Banks inflasjonsmål 

på 2,5 prosent. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Spreadutvikling fra desember 2013 til september 2015 på ulike sektorer: 

Kilde: Nordic Bondpricing 

I september har vi fortatt et kjøp av ansvarlig lån i Sparebanken Sogn og Fjordane og Storebrand 

Livsforsikring. Dessuten har vi kjøpt litt mer i fondsobligasjonene til Sparebanken Vest, Sparebanken 

Møre, Sparebank 1 SMN og Nordea. 

Rentene er lave, og fondet består av 60 prosent fastrente og 40 prosent flytende rente. Modifisert 

durasjon i fondet er 2,25 år. Fondet er derfor godt posisjonert for en stigning i langsiktige renter. 

Fondet «yielder» nå 4,23 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i 

porteføljen, vil den effektive avkastningen fremover bli om lag 4,23 prosent årlig frem til forfall på 

verdipapirene. En løpende yield på godt over 4 prosent et relativt høyt nivå i dagens lavrentemarked. 

Når man også vet at fondet i stor grad er motkorrelert med aksjemarkedet, bør det være et godt valg i 

de fleste investeringsporteføljer! 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.9.2015:    87,759 

I høyrentemarkedet i september opplevde vi fortsatt få nyutstedelser og fallende kurser. I et marked 

preget av en oljepris som har sunket mye, sank FORTE Kreditt 5,49 prosent. De gode nyhetene er at 

fremoverskuende yield er kommet kraftig opp, og dette gir pene kjøpsmuligheter. Hittil i år er fondet ned 

6,24 prosent. Fondets referanseindeks, ST1X, er til sammenligning opp 0,71 prosent hittil i år.  

Den effektive renten i fondet er 12,05 prosent per 30.9.2015. Teoretisk vil dette si at dersom 

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

månedene bli ca. 12,05 prosent. Dette gir svært gode muligheter for fremtidig avkastning hvis markedet 

bedrer seg. 78 prosent av porteføljen har rating BB- eller bedre. Rentefølsomheten (rentedurasjonen) 

er på 0,28. 

Sektorfordelingen pr. 30.09.2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september har vi solgt ut noen smålotter i Havila AS, Curato og Solstad Offshore. Dessuten har vi 

vektet ned finans, samtidig som vi har solgt en liten post i Austevoll Seafood.  

Amerikanske høyrenteobligasjoner begynner nok en gang å fortjene sitt navn. I slutten av september 

endte Bloombergs høyrenteindeks på et yield-nivå over 8 prosent. Med unntak av én dag i august, er 

dette første gang siden 2011.  

Oljeprisen sank 8,4 prosent i løpet av måneden. Igjen var det oljeservice som i størst grad fikk merke 

dette. Det forventes at oljeservice-selskaper og supply-selskaper blir gjenstand for nedgraderinger på 

grunn av svakere gjeldsbetjeningsevne og lavere verdsatt egenkapital. Flere selskaper vil kunne komme 

i konflikt med sine lånevilkår. Refinansieringsrisikoen er stor, og vi vil se både forlengelse av kreditter og 

konvertering av obligasjonsgjeld til aksjer for de av selskapene som har den svakeste kredittkvaliteten.  

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Avkastning på de 4 beste og 4 svakeste verdipapirene i september:  

 

 

 

 

 

 

 

De svakeste verdipapirene utgjør små andeler av FORTE Kreditt, og diversifiseringen vil medføre at fondet 

vil være robust nok til å tåle eventuelle mislighold fra noen av disse aktørene. Disse papirene kan komme 

tilbake i kurs og vi velger derfor å ikke selge dem på så lave nivåer. 

Høyrentemarkedet i Norden er todelt, med et skille mellom selskaper med eller uten eksponering mot 

oljeprisen. Den ene delen av høyrentemarkedet er klart påvirket av den lave oljeprisen, men det forventes 

en noe høyere oljepris i 4. kvartal. I så fall vil porteføljen til FORTE Kreditt få en opptur. På lengre sikt antar 

vi at denne aktivaklassen vil gi en avkastning fremover som er høyere enn andre aktivaklasser. 

Beerenberg Holding 4,26 % 

Nordlys AB 3,79 % 

Stendørren AB 3,25 % 

Norwegian Air Shuttle 0,62 % 

    

Havila Shipping -34,22 % 

Dolphin Group -34,75 % 

Boa Offshore -50,95 % 

Polarcus -59,64 % 



FORTE Norge 

Kurs per 30.9.2015:    111,2445 

Hittil i år har FORTE Norge levert 6,01 prosent positiv avkastning, 5,58 prosent foran indeks på 0,42 

prosent! Fondets avkastning i september ble helt lik referanseindeksen, med en nedgang på 2,22 

prosent. Etter den kraftige korreksjonen i august ble det ingen V-lignende korreksjon i avkastningsgrafen 

for Oslo Børs. I september fikk vi stedet høy volatilitet uten vesentlig retningsendring, og grafen for de 

siste to månedene ligner nå mer på en L. Etter oktober er passert tror vi den har snudd til en U. De siste 

1 og 2 årene er FORTE Norges meravkastning i forhold til indeks på henholdsvis 4,4 og 3,7 prosent. 

Fondet ligger nå på femteplass blant 60 tilsvarende norske aksjefond på Oslo Børs hittil i år. 

De to fremste sektorvalgene i fondet, sjømat med 20 prosent av fondet og shipping med 17 prosent, ga 

begge positive bidrag i september. I de andre sektorene var det for det meste tap. Blant disse gjorde 

noen aksjer det likevel litt bedre enn indeks, mens andre fikk langt større tap.  

Godt hjulpet av et svakt voksende tilbud og stadig høyere etterspørsel, pluss en lav kronekurs, tjener 

oppdrettssektoren gode penger om dagen. Dette er til tross for et konstant problem med lakselus og 

den sesongmessige svake perioden som vi nå har lagt bak oss. Oktober til april er normalt den beste 

perioden for laksebransjen, og vi har derfor til hensikt å opprettholde en høy eksponering mot sektoren 

fremover. I september steg våre oppdrettsaksjer, Salmar, Marine Harvest, Bakkafrost og Austervoll alle i 

overkant av 8 prosent. I tillegg gikk trålerselskapet Havfisk 14 prosent. 

Innen shipping har fondet nå sin høyeste eksponering mot tankfart, der vi eier Frontline 2012 og Tanker 

Investments. Ratene nådde nylig opp i 100 000 dollar dagen, et nivå som man ikke har sett siden 2008. 

Vår analyse indikerer at ratene vil forbli på et høyt nivå det neste året. Når break-even er rundt 20 000 

dollar dagen, sier det seg selv at kontantstrømmen og utbyttene vil blir svært hyggelige. Frontline 2012 

steg 11,3 prosent i september og Tanker Investment 4 prosent. Vi forventer langt mer de kommende 

månedene. Avance gas steg 7,2 prosent, inkludert et ordinært kvartalsutbytte på 8 prosent. Det 

indikerer over 30 prosent direkteavkastning i året!  Det Aker-eide leasing selskapet for skip, Ocean 

Yield, stiger jevnt. Denne måneden var oppgangen på 1,9 prosent. Høeg LNG falt imidlertid 7,9 prosent 

etter en svært sterk august måned.  

DNO og Det norske hadde også en sterk august måned, men falt tilbake, henholdsvis 2,4 og 5,5 prosent, 

i september. De første dagene i oktober har imidlertid disse to aksjene vist solid oppgang. Det er verdt å 

merke seg at aksjemarkedet priser Det norskes andel i Johan Sverdrup feltet til 5,40 dollar per fat, mens 

siste transaksjon i nabofeltet, det langt mindre lønnsomme Grieg, gikk til 8,70 dollar fatet.  

Bankene SMN og DNB, fikk også motvind i september og falt henholdsvis 11 og 6,5 prosent. Verst gikk 

det med Nordic Semiconductor og Norwegian Air som falt 10,5 og 14,5 prosent. Vi er rimelig trygge på 

at disse aksjene kommer sterkt tilbake. En gammel kjenning, Veidekke, ble tatt inn igjen i porteføljen i 

september, og registrerte 4 prosent kursstigning etter kjøpet. Stor satsing på vei og jernbane samt økt 

behov for boligbygging bør bli bra for selskapet i tiden fremover. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Aksjemarkedet går nå inn i sin tradisjonelt beste periode, og etter korreksjonen som vi har vært 

gjennom den senere tiden, anser vi at tidspunktet nå er ganske optimalt for å gå inn i, eller øke 

eksponeringen mot aksjer. Vi jobber beinhardt for at FORTE Norge skal fortsette å gi meravkasting. 

Beholdningen per 30.september: 

 

 



FORTE Global 

Kurs per 30.9.2015:    147,4775 

Bekymringer rundt makrobildet og vekstutsikter, spesielt i Kina, fortsatte inn i september. Verdens 

aksjemarkeder var volatile og svake det meste av måneden, men avsluttet med et rally som fortsatte inn i 

oktober måned. FORTE Global falt 2,81 prosent i september, mens referanseindeksen i norske kroner gikk 

1,77 prosent i minus. Hittil i år viser fondet en oppgang på 5,23 prosent og indeksen 6,35 prosent. De siste 

3 årene har FORTE Global levert 13,42 prosent i netto årlig avkastning.  

I lokale valutaer falt de nordiske markedene 3,9 prosent, Storbritannia 3,1 og Eurosonen 4,7 prosent. USA 

falt 2,8 prosent, Japan 14.3 og fremvoksende markeder 3,2 prosent. Den norske kronen falt 2,9 prosent 

mot dollaren og 4,0 prosent mot euroen, slik at den samlede nedgangen i verdensindeksen omregnet til 

norske kroner ble nevnte 1,8 prosent.  

Fondets sammensetning gir nå en underliggende geografiske fordeling som er som følger: USA 27,7 

prosent, Eurosonen 17,8, Storbritannia 9,0, Norden 16,7 prosent. Japan har 6,5 prosent og andre 

«utviklede markeder» i Asia (Australasia, Korea, Hong Kong og Singapore) har 4,8 prosent. Fremvoksende 

markeder er fordelt med 6,5 prosent i Øst-Europa, 2 i Latin-Amerika og 8,6 prosent i Asia, til sammen 17,1 

prosent. Helsevern og teknologi er overvektet i porteføljen, mens den er relativ undervektet i råvarebasert 

industri. 

Det amerikanske small-mid cap fondet leverte dårligst med negative 7,3 prosent, mens teknologifondet, 

med hovedsakelig amerikanske aksjer, gikk i pluss med 0,4 prosent. Den amerikanske sentralbanken 

unnlot å heve renten i september, og selv om lave rente er bra for aksjemarkedet, ble markedet svært 

urolig for at den økonomiske veksten kanskje var dårligere enn det man hadde antatt. Markedet gikk 

derfor videre ned på nyheten. Dårlige arbeidsmarkedstall ved slutten av måneden bekreftet antagelsen. 

Nå når var imidlertid «katta ute av sekken», markedet bunnet ut, og et globalt børsrally innledet oktober.  

Det nyinnkjøpte Japan-fondet skuffet med 6,1 prosent i minus i september. Vi tror myndighetene i Japan 

vil komme med en ny runde med kvantitative lettelser for å øke veksten i økonomien, og det vil også sette 

fart igjen på det japanske aksjemarkedet. Fondene i fremvoksende markeder, hovedsakelig i Asia, leverte 

litt under indeks, rundt 2,5 prosent i minus. Øst-Europa gjorde det best, med 1,7 prosent oppgang. Vi ser 

fortsatt solid vekst i de fremvoksende markedene, men er noe bekymret for valutarisikoen i mange av 

disse landene.  

De nordiske og europeiske fondene falt mellom 1,0 til 2,6 prosent. De europeiske markedene falt kraftig 

på uro omkring den fremtidige veksten i Kina. Volkswagen-skandalen bidro til ytterligere fall. Som tidligere 

omtalt forventer vi på en «soft landing» i Kina, og tror at den negative effekten fra WV kan være noe 

overdrevet. Veksten i Europa er fortsatt stigende og vi tror de beste aksjemarkedene blir å finne i dette 

området i de neste 12 måneder. I september gikk noe av luften ut av globale helseaksjer, som har vært 

den beste sektoren i aksjemarkedet de sist 12 månedene. Farmasi-fondet vårt falt 3,4 prosent. 

Vi er føler oss trygge på at FORTE Globals sammensetning av fond fra de fremste globale forvaltere vil 

fortsette å gi en solid positiv avkastning i tiden fremover. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

Uroen som vi opplevde i de globale aksjemarkeder og på Oslo Børs i august, fortsatte videre inn i 

september, men FORTE Trønder leverte  langt bedre avkastning enn markedet forøvrig forrige måned. 

Referanseindeksen, OSEFX, falt med 2,2 prosent, mens fondets fall ble begrenset til 1,0 prosent. Oslo 

Børs er nesten tilbake til start ved året, og indeksen viser beskjedne 0,4 prosent avkastning hittil i år. Til 

sammenligning har fondet levert 4,7 prosent. 

Med et positivt bidrag på 1,7 prosent ble oppdrettssektoren nok en gang hovedgrunnen til fondets 

meravkastning. Til tross for store utfordringer med lakselus utenfor kysten av Midt- Norge steg 

aksjekursene bra i september. Lerøy Seafood økte 9,7 prosent, Marine Harvest 8,6 og Salmar 6,7 

prosent. Det er også hyggelig at brønnbåtselskapet NTS (tidligere Namsos Trafikklag)  økte med 5,7 

prosent. Lakseprisen har holdt seg bemerkelsesverdig bra i denne sesongmessige svake perioden. Den 

svake kronekursen bidrar godt, samtidig som etterspørselen stiger og det globale tilbudet av laks 

synker. Det lover svært bra for den normalt sterke perioden, fra oktober til april, som næringen som nå 

går inn i. 

Kursen i SpareBank1 SMN falt over 11 prosent i september. Det var i takt med DNB og SR-bank som ble 

offer for uro om tap på oljerelaterte engasjement. SMN er langt mindre eksponert mot oljesektoren og 

vi mener at dens fall er ufortjent stort. Derfor har vi benyttet anledningen til å fylle opp med flere MING 

egenkapitalbevis. De øvrige lokale bankene i porteføljen  forholdt seg relativt uendret i denne 

nedgangsperioden. 

Nordic Semiconductor hadde også en veldig svak periode med et videre fall på 10,5 prosent. I 

motsetning til i forrige måneds fall  er dette mer enn for de fleste semiconductor selskaper. Selskapet 

kunngjorde en reduksjon av sin tidligere resultatguiding for 2015 fordi de forventer at salget av den 

gamle, tradisjonelle, Bluetooth brikken vil bli lavere enn tidligere antatt. Anslaget for den nye Bluetooth 

Smart brikken står imidlertid ved lag.  Selskapet offentliggjør alle inngåtte kontrakter over 1 million 

dollar, og det har vært ganske stille de siste månedene, noe som har uroet markedet.  Bluetooth Smart 

kontraktene er normalt mindre og flere, og mye salg er derfor ikke blitt annonsert. Derfor tror vi på en 

positiv overraskelse når 3. kvartal rapporteres.  Også her har vi benyttet anledningen til å fylle opp til en 

lav pris på NOD aksjen. Atmel falt kraftig i begynnelsen av måneden, men et bud på selskapet løftet 

kursen til 1 prosent oppgang i perioden. Next Biometrics svinger fortsatt og steg 6,7 prosent i 

september. 

Etter nest siste dag i september hadde Det norske falt hele 9,8 prosent i løpet av måneden, men et solid 

rally den 30. reduserte fallet til kun 1,8 prosent. Oppgangen i DETNOR fortsatte videre inn i oktober.  

Det er vår oppfatning av vi har sett slutten på årets korreksjon, og at aksjemarkedet vil få en fin periode 

frem mot nyttår og videre inn i første kvartal 2016.  FORTE Trønder er godt posisjonert til å gi fortsatt 

meravkastning i denne perioden også.    

Kurs per 30.9.2015:    129,6027 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk: Vær forsiktig med hva du ønsker deg 

Endel økonomiprofessorer tar til orde for at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) og andre 

investorer bør gjøre sin aksjesparing i form av såkalt indeksforvaltning. Indeksforvaltning, også kalt 

passiv forvaltning, går enkelt sagt ut på å kjøpe alle verdipapirene som inngår i en referanseindeks, og 

dermed speile indeksen. Men hva skjer hvis alle aktører i markedet kjøper og selger aksjer på grunnlag 

av aksjens vekt i indeksen, og ikke ut fra analyser av aksjenes lønnsomhet, risiko og fremtidig 

inntjening? For ikke å snakke om hvis alle aktører selger seg ned når markedet går ned, eller kjøper når 

markedet går opp, fordi de passivt skal følge indeksen? 

En av de mest treffsikre måtene en norsk akademiker innen økonomi kan få publisitet på i dag, er å gå 

ut i media og kritisere Oljefondet. Kritikken har ofte sitt utspring i mer eller mindre løst funderte studier 

vedkommende selv har gjennomført. Mange av disse tar til orde for at Oljefondet bør drive med 

indeksforvaltning, i motsetning til aktiv forvaltning, som fondet gjør i dag. Det som synes å mangle, er 

gode analyser av konsekvensene av dette valget. Flere og flere institusjonelle investorer velger 

indeksforvaltning med begrunnelse i at det gir lavere kostnader. Dette kan i dag fremstå som et 

fornuftig valg. Så lenge det finnes tilstrekkelig mange aktive aktører i markedet som kjøper og selger 

aksjer basert på gode analyser av selskapenes potensiale for avkastning, vil indeksfondene kunne følge 

disse og skape forholdsvis god avkastning de også. Men hva skjer når tilstrekkelig mange investorer 

velger «dumme» eller passive innretninger for sin aksjesparing? Dette kan sammenlignes med å være 

en sau i en saueflokk, hvor alle sauene er tvunget til å følge etter bjellesauen (indeksen), uansett hvor 

den går. Hva skjer når flokken av sauer blir så stor at det påvirker adferden til bjellesauen? Og hva skjer 

når bjellesauen går i gal retning og gjør irrasjonelle valg? 

Økonomisk teori sier at jo høyere risiko du tar, jo bedre betalt skal du ha i form av avkastning. Dette er 

også kjent som den såkalte risikopremien. Den amerikanske professoren Roger G. Ibbotson ved Yale 

benytter et annet begrep, nemlig popularitetspremien. Popularitetspremien ser ut til å spille en økende 

rolle i prisfastsettelsen av amerikanske aksjer. Du må betale en premie for å få de «populære» aksjene, 

og dette fenomenet øker i omfang parallelt med økningen av antall indeksforvaltere. 

Mye tyder på at dette vil gi store muligheter for de aktive forvalterne. Hvis du kan lede bjellesauen i den 

retningen du selv ønsker, vel vitende om at saueflokken er tvunget til å følge med, kan det gi store 

muligheter. Eller du kan la være å kjøpe lite lønnsomme aksjer som saueflokken er tvunget til å kjøpe. 

Vi ser konturene av dette når vi studerer avkastningen hittil i år for norske aksjefond, hvor 

indeksfondene plasserer seg i bunnsjiktet. For mens mange av de aktivt forvaltede fondene eksempelvis 

i perioder har valgt å holde seg unna aksjer innen oljeservice, har indeksfondene vært nødt til å ha dem 

i porteføljen i den størrelsesorden de utgjør av indeksen. Jo fler som velger indeksforvaltning, jo større 

grad av ineffektivitet vil kunne oppstå. Når tilstrekkelig mange aktører har valgt indeksforvaltning, vil 

det antakelig gi så mange muligheter for de aktive forvalterne at pendelen vil svinge tilbake til aktiv 

forvaltning i løpet av noen få år.  

Så for økonomiprofessorer som ser bakover og gir anbefalinger på grunnlag av historiske studier av 

markeder preget av aktive forvaltere, blir det viktig å tenke gjennom konsekvensene av sine 

anbefalinger. Vær forsiktig med hva du ønsker deg! For mens indeksfondenes kunder er tvunget til å 

følge bjellesauen utfor stupet, kan den aktive forvalter velge smartere løsninger. 


