
Bedre globale vekstutsikter i 2016 

De fleste store økonomiene ser ut til å få en bedre vekst neste år, noe som kan bidra til høy global 

vekst og et godt aksjeår i 2016. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar sank 0,6 prosent i løpet av måneden, og 

hittil i år er denne indeksen ned 2,5 prosent. US Dollar har steget videre mot de fleste valutaer, også 

Euro. Mot norske kroner har US Dollar styrket seg 2,56 prosent i november.  

USA er fortsatt den største motoren i verdensøkonomien, så gode tall herfra har smitteeffekt. Den 

viktige arbeidsmarkedsrapporten (nonfarm payrolls), som ble sluppet første fredag i november, viser 

at det ble skapt 271 000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA oktober. Det var ifølge Reuters 

ventet en økning på 180 000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren. Arbeidsledigheten i USA endte 

på 5,0 prosent, mot ventet 5,1 prosent. Økningen i den private sysselsettingen var på 268 000, mot 

ventet 165 000. Det store spørsmålet i amerikansk økonomi er hvorvidt sentralbanksjef Janet Yellen 

jekker opp renten på rentemøtet i desember. De gode arbeidsmarkedstallene øker sannsynligheten 

for en renteøkning . Dette blir i tilfelle den første renteøkningen siden 2006. I årene etter 

finanskrisen har den amerikanske sentralbanken holdt renten på ekstremt lavt nivå, 0,25 prosent.  

Referatet fra forrige rentemøte viser at flertallet i rentekomitéen mener at en renteøkning i 

desember er passende. Det forventes derfor en renteheving i desember, men at man går sakte 

fremover etter det. Dette har beroliget markedene. 

Det er stadig flere tegn på at den europeiske økonomien har nådd et vendepunkt. Høstrapporten fra 

den europeiske kommisjon om utsiktene i et hardt presset Europa, konkluderer likevel med at det er 

for tidlig å erklære seier. Arbeidsledigheten er fortsatt uakseptabelt høy. Derfor må europeisk 

økonomi fortsatt moderniseres. Det må skje via innsparingstiltak, underskuddskutt og reformer. Det 

ventes nullvekst i de 28 EU-landene for året som helhet. For de 17 eurolandene ventes det et 

minusresultat på 0,4 prosent av brutto nasjonalprodukt. Men neste år, da skal ting endelig ta seg 

opp, tror EU-ekspertene, og ser for seg en vekst i det kriserammede eurosamarbeidet på 1,1 prosent. 

Også «verstinglandet» Hellas kan se frem til en liten vekst neste år, etter noen fryktelige år med bare 

kutt, krise og fall. Verre er det for Kypros og Slovenia, som er de eneste landene som står med 

minustegn I BNPvekst for 2015. Kypros har allerede måttet be om krisehjelp, og med nye, vanskelige 

tall tiltar spekulasjonene om behovet for bistand også til Slovenia. Mens stormaktene Tyskland og 

Frankrike går i pluss også i år, ligger eurosonens tredje største økonomi Italia an til et fall, før det 

opplever ny vekst neste år. EU bekymrer seg også for påvirkningen utenfra, fra både «usikkerhet» i 

USA og «sårbarhet» i fremvoksende økonomier. EU er fortsatt langt unna økonomisk godvær etter år 

med krisehåndtering. Det er store forskjeller i utsiktene til de ulike landene, og Tyskland trekker 

fortsatt i front.  
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Den skyhøye arbeidsledigheten viser få tegn til å avta. Anslaget på ledigheten i eurosonen går fra 12,1 

til 12,2 prosent for neste år. 

Kinas økonomi viste overraskende sterk motstandsdyktighet i årets tredje kvartal, viser myndighetenes 

tall for nasjonalregnskapet. Veksten i samlet verdiskapning, målt ved brutto nasjonalprodukt, i verdens 

nest største økonomi, var riktignok under myndighetenes offisielle mål om en årlig vekstrate på syv 

prosent. Veksten, som endte på 6,9 prosent på årsbasis i kvartalet, var likevel bedre enn hva som var 

forventet i markedet.  Det er kan synes underlig hvordan tjenestesektoren har klart å opprettholde den 

sterke veksten i tredje kvartal, gitt den sterke veksten i første halvår, som hovedsak var drevet av 

finanssektoren. Landet kan være i ferd med å gjøre seg mindre avhengig av verden for øvrig. Vridningen 

av kinesisk økonomi bort fra industrivekst og inn mot økt detaljhandelsvekst og vekst i tjenestesektoren 

er ikke positive nyheter for verdensøkonomien. 

Prisen på et fat nordsjøolje sank hele 9,9 prosent i oktober fra 49,6 dollar per fat i begynnelsen av 

måneden til 44,7 dollar per fat på slutten av måneden. Produksjonen av skiferolje i USA har stor 

påvirkning på oljeprisen. For å bedømme hvorvidt produksjonen av skiferolje vil stige eller synke har 

finansmarkedet begynt å følge endringen i antall landbaserte oljerigger i drift  i USA . Den seneste tiden 

har antallet som borer horisontalt, noe som er viktig for skiferolje, vært jevnt synkende. Å starte opp en 

slik rigg er en stor investeringsbeslutning. Dette kan indikere at den amerikanske produksjonskostnaden 

for skiferolje fortsetter å synke. For om lag et år siden lå prisen på skiferolje rundt 80 dollar og har nå 

falt helt ned mot 50 dollar fatet. I en slik situasjon kan den amerikanske oljeproduksjonen i første halvår 

neste år bli langt høyere enn hva mange har forventet. Oljeprisen snur ned, fordi fokus i oljemarkedet 

har skiftet fra frykt for tilbudsforstyrrelser i Midtøsten, til overproduksjon. OPEC har vært ekstremt 

eksplisitte på at de ikke vil kutte produksjonen i møtet med lave priser, og når Iran kommer tilbake til 

markedet vil de produsere 32 millioner fat per dag. I tillegg bygges det lagre. Dette vil sannsynligvis 

presse oljeprisen ytterligere ned på kort sikt.  

Statistisk sentralbyrå rapporterte inflasjonstall for oktober den 10. november. Konsumprisindeksen 

(KPI) steg 0,4 prosent fra september til oktober 2015, hovedsakelig som følge av økte priser på 

elektrisitet. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent. Norges Bank styrer etter en kjerneinflasjon, 

KPI-JAE, på 2,5 prosent. Tolvmånedersendringen i KPI-JAE var 3,0 prosent, altså en halvprosent over 

Norges Banks inflasjonsmål. Dette kan føre til at Norges Bank blir forsiktigere med å senke renten.  

Utvalgte nøkkeltall for november 
Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.11.2015

OSEBX 2,20 % 10 års stat, Norge 1,50

MSCI AC World -0,83 % 10 års stat, USA 2,22

S&P 500 0,05 % 3 mnd NIBOR 1,18

FTSE 100 -0,08 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,56 % Brent Future -9,99 %

Euro/USD -4,00 % Gull -6,78 %

Euro/NOK -1,60 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.11.2015:    99,5003 

FORTE Pengemarked ligger fortsatt helt i teten blant pengemarkedsfondene, selv om november var en 

svak måned. Siste år har fondet gitt 1,12 prosent, mot referanseindeksens 0,93 prosent. 

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av seniorgjeld (spreaden) har økt 

med cirka 10 basispunkter i november. Dette førte til at kursene på papirene i fondet sank. 3 måneders 

NIBOR gikk fra 1,09 prosent til 1,17 prosent. Dette har en kortsiktig negativ effekt for fondet. Fondet 

sank 12 basispunkter i november, noe som skyldes at spredutgangen rammet fondets papirer hardt. På 

den positive siden vil innkjøp av nye papirer kunne bli gjort på høyere nivåer. Fondet er i ferd med å 

løse opp i en del særinnskudd i bank som skal reinvesteres i nye papirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det forventes at Norges Bank setter ned renten til 0,5 prosent i desember, i henhold til bankens egen 

rentebane. Arbeidsledigheten i Norge øker og investeringene i oljevirksomhet synker. Den Europeiske 

Sentralbanken forventes også å sette ned innlånsrenten. Den store spenningen knytter seg imidlertid til 

hvorvidt USA vil sette opp renten den 16. desember. Sannsynligheten øker, ettersom mange 

økonomiske indikatorer peker i riktig retning for USA. Dette vil i sånne fall være den første 

renteøkningen siden 2006. 

I november har fondet bestått av ca 55 prosent særinnskudd på bank. Dette betyr at 45 prosent av 

fondet har vært eksponert mot spreadutgangen i markedet. Fondet «yielder» nå 2,25 prosent og 

gjenomsnittlig løpetid i porteføljen er 1,45 år. Yielden er en indikasjon på hva fondet vil gi i avkastning 

de neste 12 månedene. Vi jobber dermed målrettet for å gi våre kunder den høyeste avkastning av alle 

pengemarkedsfond! 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.11.2015:    112,0870 

Den relativ gode gode avkastningen i FORTE Obligasjon i november har ført fondet høyt opp i sin 

kategori på Oslo Børs hittil i år. FORTE Obligasjon steg  0,05 prosent i november, mens fondets indeks, 

ST4X, ga 0,43 prosent i pluss. Hittil i år er FORTE Obligasjon nummer 2 av 30 fond i sin kategori på Oslo 

Børs.Fondet topper sin kategori på Oslo Børs både for 2, 3 og 4 års historikk!  

Norske 5 års swap-renter sank  10 basispunkter fra 1,28 til 1,18 prosent i løpet av november, noe som 

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

bank må betale ved opptak av gjeld  steget omlag 20 basispunkter . Dette har bidratt meget negativt til 

porteføljen.  Vi tror at spreadene kommer inn igjen etter årsskiftet, spesielt dersom volatiliteten i 

aksjemarkedene avtar og den norske stat oppkapitaliserer Kommunalbanken. Høyere egenkapital i 

Kommunalbanken betyr at kommunene kan finansiere seg der, og ikke i verdipapirmarkedet.  

I november gikk 3 måneders NIBOR fra 1,09 prosent til 1,18 prosent, mens kjerneinflasjonen er oppe i 

en årsvekst på 3,0 prosent. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Infront 

I november har vi vektet fondet opp i fondsobligasjonene til Sparebanken Østfold Akershus. Vi har 

videre solgt fondet noe ned i et ansvarlig lån i Storebrand livsforsikring og et ansvarlig lån i 

Jernbanepersonalets Sparebank. Samtidig har vi solgt litt av fondsobligansjoner fra Sparebanken Vest 

og Sparebanken Møre.   

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentene er lave, og fondet består av 55 prosent fastrente og 45 prosent flytende rente. Modifisert 

durasjon i fondet er 1,95 år. Fordi kjerneinflasjonen er såpass høy, forventer vi ikke at de lange rentene 

skal gå ytterligere ned. Fondet er godt posisjonert for en eventuell stigning i langsiktige renter. Fondet 

«yielder» (fremoverskuende effektiv rente) nå 4,41 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke 

foretas handler i porteføljen, vil den effektive avkastningen fremover bli om lag 4,41 prosent årlig frem 

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

lavrentemarked, og vi ligger godt an til å gi våre kunder den beste avkastningen blant alle norske 

obligasjonsfond i vår kategori!  

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.11.2015:    88,5324 

I et marked preget av en oljepris som har sunket kraftig, steg FORTE Kreditt 0,59 prosent i november. 

Kredittmarkedet er blitt litt fastere og interessen for aktivaklassen er økende,ettersom rentenivået er 

lavt og aksjemarkedet ikke frister på grunn av høyere risiko.  

Hittil i år er fondet ned 5,41 prosent. Fondets referanseindeks, ST1X, er til sammenligning opp 0,83 

prosent hittil i år. Den effektive renten i fondet er imidlertid 11,69 prosent ved utgangen av november. 

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

avkastningen de neste 12 månedene bli ca. 11,69 prosent. Dette gir svært gode muligheter for fremtidig 

avkastning hvis markedet bedrer seg. Rentefølsomheten (rentedurasjonen) er på 0,23 år, noe som 

betyr at fondet ikke bli betydelig påvirket av en eventuell endring i rentenivå. 79 prosent av porteføljen 

har rating BB- eller bedre. BB-ratede verdipapirer har holdt seg i kurs i november, mens B-ratede 

verdipapirer har svekket seg noe. 

Sektorfordelingen pr. 30.11.2015: 

I november har vi vektet fondet ned noe i Ship Finance, samtidg som det er kjøpt inn en fondsobligasjon 

fra Sparebanken Vestfold/Buskerud.  

Avkastning på de 4 beste verdipapirene i november: 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 

BOA Offshore 9,31 %

BOA Deep 8,46 %

Songa Offshore 7,11 %

Farstad Shipping 5,98 %



Avkastning på de 4 svakeste verdipapirene i november: 

 

 

 

Det er fortsatt et skille i highyield-markedet i Norden, med stor forskjell på risikopremien mellom 

selskaper med og uten direkte eksponering mot oljesektoren. Men også innenfor de oljerelaterte 

selskapene ser vi et skille mellom hvilke selskaper man tror kommer gjennom nedturen og hvilke man 

tror havner i restrukturering. Dette gjør at vi  overvåker kredittkvaliteten på våre investeringer nøye.  79 

prosent av porteføljen har rating BB- eller bedre. BB-ratede verdipapirer har holdt seg i kurs i november, 

mens B-ratede verdipapirer har svekket seg noe. 

Kredittfondene har hatt et tøft år, men utviklingen i november var positiv. Vi tror at det er et svært stort 

potensiale for oppside i aktivaklassen, og med høy fremoverskuende yield i FORTE Kreditt kan 2016 bli 

meget hyggelig!  

Havila Shipping -29,71 %

Volstad Shipping -21,88 %

Crayon Group -5,59 %

Teekay Offshore Partners -5,55 %



FORTE Norge 

Kurs per 30.11.2015:    115,0324 

FORTE Norge økte i verdi med 1,7 prosent i november og har en netto oppgang etter kostnader på 9,6 

prosent hittil i år. Fondets avkastning ligger fortsatt i øvre kvartil blant norske aksjefond. Oljeprisen falt 

videre i november til rekordlave 44 dollar fatet, men fondsindeksen på Oslo Børs, som er FORTE Norges 

referanseindeks, steg likevel 2,6 prosent. Hittil i år har den nådd 9,4 prosent. Det tyder på økonomien 

går godt for de fleste selskaper, og at det er en meget sterk underliggende etterspørsel etter aksjer.  

Fondets relativt høye eksponering innen shipping ga god avkastning også sist måned. Avance Gas ledet 

an med 18,2 prosent avkastning, hvorav 16,3 prosent kom fra en regulær kvartalsvis utbyttebetaling.  

Direkteavkastningen i form av utbyttet i Avance forventes å nå opp mot 40 prosent i 2016. Ocean Yield, 

som forventes å betale mellom 8-10 prosent utbytte neste år, steg 8,6 prosent i november. Høeg LNG 

steg 4,4 prosent, men kursen var presset i løpet av måneden på grunn av spekulasjon om at de 

publiserte resultatene for 3. kvartal måtte nedjusteres. Dette har vist seg sterkt overdrevet, og vi 

forventer videre oppgang i aksjen. Vinterens tankmarked har ennå ikke tatt av som forventet, og 

tankaksjene har skuffet noe. Tanker Investment falt 5,2 prosent og Frontline 2012 steg moderate 4,2 

prosent. Vi tror avkastningen fra disse selskapene blir bedre i de neste månedene.  

Laksebransjen opplever svært gode priser om dagen, men det er et skår i gleden at volumene er 

redusert og kostnadene økt på grunn av lakselus. Likevel blir kontantstrømmen meget bra og de fleste 

aksjene leverte  godt også sist måned. Norway Royal Salmon gikk best, med 10,4 prosent økning, mens 

kursene i Salmar og Marine Harvest økte med henholdsvis 5,6 og 4,3 prosent. Mye av dette ble 

imidlertid visket bort ved at den tidligere vinneren, færøyske Bakkafrost, falt hele 14,8 prosent. På 

grunn av sin geografiske beliggenhet har de vært forskånet mot  lakselus, men nå meldte også de om 

problemer. Selskapet har ikke vært  omfattet av den russiske handelsblokaden, og har kunnnet levere til 

Russland til meget gode priser. Den seneste tiden har imidlertid forventningene økt om at 

handelsrestriksjonen, og derved Bakkafrosts fordel, vil avta. Det har tynget på aksjekursen.  

Det norske Oljeseskap steg 10 prosent sist måned. Det er meget sterkt tatt i betraktning den synkende 

oljeprisen, og viser at mange investorer har en langsiktig positiv tro på selskapet. Oppkjøpet av Svenska 

Petroleum og  Premier Oils norske virksomhet den seneste tiden, der selskapet har kjøpt svært rimelige 

reserver for fremtidig vekst, har også blitt godt mottat i markedet.  DNO har mottatt nye 

eksportbetalinger fra lokale myndigheter i Kurdistan, men kursen steg bare 1,1 prosent sist måned. 

Aksjekursen i Norwegian fikk en trøkk etter hendelsene i Paris og på grunn av flyseteavgiften som ble 

introdusert i statsbudsjettet . Fallet for måneden ble 6,5 prosent. Vi tror dette snart er historie og ser 

solid oppgang i aksjekursen fremover. 

Etter opportunistiske kjøp for en kort tid tilbake solgte vi og sikret  gevinst i Norsk Hydro og Gjensidige. 

Aksjene gikk henholdsvis 12 og 6,1 prosent i november.  Dette er meget gode og solide selskaper, men 

de er for høyt priset til at de over tid passer inn i vår verdiorienterte investeringstil. Vi tok ikke inn noen 

nye selskaper i porteføljen i forrige måned, men beholdningen av OBX Bull ETF økte. Dette som følge av 

at alle våre momentum indikatorer igjen viser at børsen skal videre opp.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 30.11.2015:    160,0358 

I forrige måned ble de globale aksjemarkedene preget av en stadig sterkere dollarkurs og lavere oljepris . 

«Flight to quality», dvs til det amerikanske markedet, har forsatt i uforminsket grad. FORTE Global  steg 

1,5 prosent i november og netto avkastning hittil i år er 14,2 prosent. Fondets referanse indeks, MSCI All 

Countries i US Dollar falt 0,6 prosent siste måned og er ned 2,5 prosent hittil i år. 

Dollaren styrket seg fire prosent mot euro i november, målt mens den steg 2,5 prosent i forhold til den 

norske kronen. Videre styrket den norske kronen seg  1,5 prosent mot Euro. Dette får effekter i omregning 

av de globale investeringene til norske kroner. Av fondets sammensetning er 32 prosent i USA , 18 prosent 

i Eurosonen, 9,4 prosent i Storbritannia , 12,5 prosent i Norden og 18 prosent i fremvoksende markeder.   

Således gav Norden-fondet best avkastning målt i norske kroner blant de europeiske underfondene, med  

6 prosent avkastning i november. På grunn av svekkelsen i euro mot kroner gikk de øvrige europafondene 

i null. Totalt økte de europeiske fondene 1,4 prosent. Den europeiske sentralbansjefen, Mario Dragi, 

senket nylig renten ytterligere og varslet at han på ny vil starte seddelpressen. På forhånd var det tydelig 

annonsert at tiltak skulle komme, men det endelige resultatet ble litt mindre enn markedet hadde håpet. 

Det førte aksjemarkedet ned i sluttten av forrige uke, men vi er sikre på at de kvantitative lettelsene vil 

bidra til å få fart på den europeiske økonmien. 

I USA gikk teknologifondet godt, med 3,6 prosent  avkastning i november, mens de to øvrige amerikanske 

underfondene steg rundt 2 prosent. Til sammen ble avkastningen fra USA-fondene 2,9 prosent, målt i 

norske kroner. Tilliten til at aksjemarkedet vil tåle den forventede rentøkningen i desember har styrket 

seg. Helsesektoren har falt den senere tid etter at Hillary Clinton har varslet endringer for sektoren 

dersom hun skulle bli valgt til ny president til neste år. Likevel steg sektorfondet for global helse, som er 

2/3 eksponert mot USA, solide 2,8 prosent.  Teknologi  går fortsatt godt i USA, og  dette sektorfondet, som 

er nesten 100 prosent investert i USA, steg 3,7 prosent.  Energi- og eksportrettede selskaper har derimot 

store utfordringer om dagen.  Det kan være verdt å merke seg at S&P 500-indeksen har økt bare 1,1 

prosent hittil i år, men oppgangen er 10,4 prosent de siste 3 månedene etter korreksjonen i august. Vi tror 

på en enda sterkere dollarkurs og en fortsatt moderat oppgang i det amerikanske aksjemarkedet. 

Vårt nye Japan-fond har gått bra, og steg 3,7 prosent i november. I motsetning til oppfatningen om at den 

aldrende befolkningen i Japan er en brems på den økonomiske utviklingen, tror vi at den begynner å gi en 

positiv påvirkning.  De eldre har spart gjenom et langt liv, og er nå omsider villig til å bruke av de 

oppsparte midlene. Flere fra denne generasjonen faller også bort og de oppsparte midlerne går til 

arvinger som i langt større grad vil ta i bruk pengene.  Økt konsum og mindre sparing vil derved bli en 

driver i japansk økonomi i tiden fremover.  

Over tid har de fleste fremvoksende markeder en lysende fremtid,  men om dagen har mange problemer 

med lave råvarepriser og sterk dollarkurs. Dette gjenspeiler seg  i fondets investeringer mot disse 

markedene, som i snitt falt 0,5 prosent i november. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder leverte nok en bra måned i november. Oppdrettssektoren og oljeaksjer ga solid 

avkastning, teknologi gikk nesten i null, men det ble tap blant de midtnorske bankene.  Fondet steg 1,8 

prosent i november, mens referenseindeksen på Oslo Børs steg 2,6 prosent. Hittil i år har fondet gitt 16,8 

prosent i netto avkastning. Det er 7,4 prosent foran indeks på 9,4 prosent og tredje beste avkastning 

blant over femti norske aksjefond på Oslo Børs! 

Laksebransjen opplever svært gode tider om dagen med rekordhøye priser, godt hjulpet av den svake 

kronekursen. Et skår i gleden er høyere kostnader og lavere slaktevolum på grunn av 

lakselusproblematikken. Til tross for dette har oppdretteselskapene svært høy kontantstrøm som gir 

grunnlag for solide utbytter til neste år. Det blir minimal tilbudsvekst til neste år og antagelig også i 

2017, og vi forventer at den høye etterspørselen etter laks vil fortsette. Det tyder på gode tider for 

bransjen de neste årene, og FORTE Trønder vil antagelig opprettholde en høy eksponering mot 

sektoren. I november tok vi AKVA Group inn i porteføljen. Selskapet er verdensledende utstyrs- og 

teknologi leverandør til oppdrett av sjømat. Selskapet har en betydelig  aktivitet langs trøndelagskysten 

og hovedelen av produktutvikling skjer i Trondheim. Selskapet er i sterk vekst og vi ser på det som et 

serviceselskap for næringen slik Schlumberger er for oljeindustrien.  

Till tross for 10 prosent nedgang i oljeprisen til 44 dollar fatet, som er laveste nivå på lang tid, steg Det 

norske-aksjen med 10 prosent i november. Det tyder på at mange vil posisjonere seg i forhold til de 

langsiktige og svært lovende utsiktene til selskapet. Oppkjøpene av Svenska Petroleum og Premier Oil i 

Norge blir også vurdert som verdiskapende, og kan gi grunnlag for videre vekst etter utbyggingen av 

Johan Sverdrup. Gjenom oppkjøpen tilegnet Det norske tilegnet seg utbyggingsklare felt og flere 

lovende letelisenser som vil ha høy verdi når oljeprisen kommer tilbake. I tillegg overtok de fremførbare 

underskudd som selskapet kan nyttiggjøre seg mot dagens produksjon fra Alvheim, som ble overtatt 

gjennom Marathon-oppkjøpet.  På trading-basis var vi inne i Straoil en liten stund, men solgte oss ut 

med hygggelig gevinst i begynnelsen av måneden.  

Next Biometrics som gikk tre-gangen i oktober, og som vi halverte beholdningen av nær toppen, falt 

15,5 prosent forrige måned. Tapet ble imidlertid oppveid av tilsvarende gevinst i  Nasdaq-selskapet 

Atmel, som har base på Heimdal. Nordic Semiconductor ser ut til å ha bunnet ut, og fikk en moderat 

oppgang i november. Aksjen har skutt fart de første dagene i desember. Vi tror at selskapet blir en av 

vinnerene i 2016. Kursedgangen til Q-Free har også stoppet opp, og vi er positive til videre oppgang i 

aksjen. 

Sparebankene falt mellom 1 og 3 prosent i november, blant annet som følge av høyere kapitalkrav fra 

myndighetene. Dette redusere utbyttebetalingene i 2016. Det lave rentenivået har også ført til 

marginskvis på utlånene. For SpareBank1 SMN og Sparebanken Møre er det i tillegg en viss uro knyttet 

til hvorvidt det kan oppstå tap på en del offshore engasjement. Kursfallene i bankenes egenkapitalbevis 

har vært store de siste måneden, men vi mener at bunnen er nådd og at de negative forventningene 

antageligvis ikke vil slå helt til. Da er det  en stor oppside i disse papirene til neste år. 

Kurs per 30.11.2015:    144,4472 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk:  

Dagens oljepris ligger i overkant av 44 dollar fatet. Det vitner om et oljemarked med stort tilbud av olje, 

og mye har endret seg siden prisen på nordsjøolje lå på rekordhøye 114 dollar fatet i juni i fjor. I dette 

«skråblikket» peker vi på flere grunner til at oljemarkedet kan komme tilbake der det var, gitt den 

situasjonen vi ser i markedet i dag. 

Situasjonen på litt sikt er ikke så ille som den ser ut som. Etter vårt syn er markedet underliggende 

strammere enn det ser ut til. Aktører i bransjen mener det er flere faktorer som påvirker den kortsiktige 

oljeprisen vi har i dag. Vi skal se på de 4 mest sentrale: 

Ekstra lav produksjonskapasitet i OPEC 

Geopolitisk uro i markedet 

Rekordhøye oljelagre 

Lav produksjonssyklus for skiferoljeprodusentene 

Disse fire faktorene er med på å påvirke hvilken retning oljeprisen vil gå, og det er de to siste faktorene 

som har størst påvirkning på situasjonen vi er i i dag. Vi ser lite ekstrakapasitet i markedet. Årsaken til 

det kan være at den ekstra produksjonskapasiteten som OPEC-landene besitter nå er svært lav, grunnet 

konkurransen mellom de ulike oljeprodusentene globalt. Hvis markedet ser at tilbudet av olje 

reduseres, eksempelvis fordi en produsent faller ut, eller det skjer uforuttsette handlinger på et 

produksjonsanlegg på land eller til havs, så er evnen til å øke produksjonen svært liten og dette vil 

normalt bidra til høyere oljepris i markedet.  

Terrorhandlingene i Paris, Libanon og Mali i november er fremdeles friskt i minnet, men de ser foreløpig 

ikke ut til å forstyrre oljeinvestorene. 

Hvordan vil eventuelt en krig mot IS, der motparten i større og større grad omfatter hele den vestlige 

verden, slå ut i oljemarkedet? For det første er markedene veldig avhengige av produksjonen fra 

enkelte land, som for eksempel Libya og Irak, som i dag er store konfliktområder. Dette har allerede 

slått ut i Libyas produksjon, som i dag er mye lavere en normalt. Denne risikoen er også tilstede for 

deler av Iraks produksjon, i den grad uroen vi ser nå sprer seg ytterligere. Syria produserer ikke nok olje 

i dag til at det påvirker den globale balansen i noen vesentlig grad. For det første må man få slutt på IS’  

fremmarsj i disse markedene, da tror vi mye kan løse seg av seg selv. I tillegg må de ulike landene få 

orden på dagens situasjon, og da tror vi produksjonen vil ta seg opp igjen til mer normale nivå.  

Lenge var det nettopp geopolitisk uro som holdt oljeprisen på nivåer over hundre dollar fatet. Hvorfor 

ser vi ingen tegn til en såkalt risikopremie i dagens pris? Det som gjør at det ikke slår ut, er at det er for 

mye olje på lager og det gir en evne til å håndtere svigningene i produksjonen, nå som vi ser at 

oljelagrene er flere hundre millioner fat høyere enn i en normalsituasjon. I tillegg til den store 

lagerbeholdningen vi ser, anser flere amerikanske skiferoljeprodusenter at det er ekstra 

produksjonskapasitet i markedet. Skiferolje har en svært kort produksjonssyklus sammenlignet med 

konvensjonell oljeutvinning, og de som produserer skiferolje kan levere oljen til markedet i løpet av kort 

tid.  

Det er mange faktorer som er med på å påvirke hvilken retning oljeprisen kan ta. Det vi kan si er 

imidlertid at oljeprisen kan ha et stort potensial på oppsiden, selv om det er vanskelig å spå når 

oljeprisen kan komme til å ta seg opp. 


