
2015 ble ikke det helt store året i de globale aksjemarkedene. Verdensindeksen for alle land, målt i 

amerikanske dollar, sank  2,4 prosent i løpet av året, og var ned 1,8 prosent i desember. Oslo Børs 

gikk imidlertid 5,94 prosent i 2015, i ett år hvor oljeprisen sank kraftig.  

2015 ble et år preget av uro i Europa. Det kom mer enn en million flyktninger og migranter til Europa. 

Paris opplevde to store terrorangrep. Hellas gikk nesten fallitt. Forholdet til Russland holdt seg kjølig.  

Hellas er et forbigående problem, mens den lave oljeprisen og sanksjoner svekker russisk økonomi. 

Kostnadene forbundet med immigrasjon er enorme for EU, og vil være den største utfordringen 

fremover. Samtidig kan det være større sannsynlighet for sosial uro, og fare for økt terrorvirksomhet. 

Den europeiske sentralbanken har imidlertid kjørt med kraftige stimuli, og veksten i Europa er svakt 

positiv. Europa sliter imidlertid med høy arbeidsledighet, og dette blir ikke bedre med over en million 

migranter og flyktninger. 

Kinas økonomi  er verdens nest største, etter USA. I en årrekke var veksten i Kina tosifret, men nå er 

ambisjonen å vise en årlig vekst på 7 prosent. Internasjonale analytikere er langt mer skeptiske, med 

en spredning på anslagene fra -2 til 6 prosent . Kineserne selv mener at kinesisk økonomi  får en «soft 

landing», mens enkelte utenlandske analytikere snakker om en økomomisk kollaps. Uansett hva som 

skjer i Kina, vil det ha stor betydning for den globale veksten. 

Sommeren 2015 falt det kinesiske aksjemarkedet og Kina devaluerte. Samtidig  innførte 

myndighetene et forbud ut 2015 mot salg av aksjer for aksjeeiere som eide mer enn 5 prosent av et 

foretak. Regelen utløp ved årets slutt, og den første børsdagen i 2016 falt kinesiske aksjer kraftig, 

ettersom det var et overhengende salgspress fra slike aktører. Myndighetene svarte med å innføre 

en ny regel som gjør det mulig å lukke aksjehandelen hvis aksjemarkedet faller mer enn 7 prosent på 

en enkelt handelsdag. Regelen gjaldt ikke lenge før den ble tatt i bruk.  Slikt er mulig i en sentralstyrt 

stat. 

Prisen på et fat nordsjøolje sank hele 15,7 prosent i desember, fra 44,6 dollar per fat i begynnelsen 

av måneden til 37,60 dollar per fat ved slutten av måneden. Her hjemme forventes det lavere 

økonomisk aktivitet som følge av den lave oljeprisen. Spesielt innenfor oljeservice-bransjen vil  det 

være lavere aktivitet  når oljeprisen er lav.  Arbeidsledigheten øker, og i oktober ble denne målt til 

4,6 prosent. Det ble meldt om 129 000 ledige, noe som representerer en økning på 9 000 personer 

ledige fra og med august til og med oktober. Arbeidsledigheten i Norge er likevel relativt lav 

sammenlignet med andre land. 

 

Månedsrapport 

Desember 2015 



I 2015 kom både kortsiktige og langsiktige renter ned på et meget lavt nivå og nye krav til soliditeten i 

bankene medførte vesentlig høyere bankspreader. I tillegg ble norske kommuner sendt ut i 

verdipapirmarkedet for å hente nye penger, fordi Kommunalbanken ikke hadde nok egenkapital til å 

låne ut mer penger. Det har fortsatt vært pengepoltiske stimuli i Europa og Japan, mens USA har 

benyttet 2015 til å avvikle stimuliene. Råvarene forsatte å falle i pris. Oljeprisen sank 45 prosent, kobber 

sank 27,6 prosent og aluminimum sank 17,7 prosent. Amerikanske dollar steg 18,6 prosent mot norske 

kroner, selv om amerikanske aksjer ga negativ avkastning i 2015. Standard & Poor 500-indeksen endte 

ned 0,72 prosent.  

Sentralbanksjef Janet Yellen satte målet for styringsrenten opp med 0,25 prosent til området 0,25-0,5 

prosent i desember. Samtidig ble det signalisert at det vil ta lang tid før neste renteendring, noe som 

har virket positivt for aksjemarkedene. Standard & Poor 500-indeksen var allikevel ned 1,75 prosent i 

desember. Arbeidsledigheten i USA har kommet mye ned. I november ble ledigheten målt til 5,0 

prosent. Det er en positiv undertone i amerikansk økonomi, selv om sysselsettingstallene har vært litt 

svakere i det siste. Den endelige revideringen av BNP-veksten endte på 2,1 prosent, målt som årlig 

vekst i 3. kvartal. Boligprisene stiger i USA, og dette har effekt på formuesverdiene til amerikanske 

forbrukere. Likevel har forbrukertillitstallene vært svake. Det er nå fremover vi vil se om den 

amerikanske økonomien vil klare seg uten økonomiske stimuli, samtidig som renten er satt opp ett 

knepp.  

Verdensbanken har kuttet anslaget for veksten i verdensøkonomien i 2016 fra 3,3 til 2,9 prosent. 

Grunnen til de lavere anslagene er først og fremst problemer i økonomien til store utviklingsland, som 

Kina og Brasil. Oljeprisen kan gå inn i et dypdykk, men etter hvert vil vi antakelig se høyere oljepris.  

Høyere oljepris vil styrke den norske kronen, samtidig som utbombede olje- og oljeserviceaksjer kan få 

en etterlengtet opptur. I 2016 forventer vi at rentenivået blir lavt. Etter hvert som bankene i Norge når 

sine kapitalkrav tror vi kredittspreadene vil begynne å synke. Lav  rente, og kjerneinflasjon et stykke 

over Norges Banks målsetting på 2,5 prosent, vil medføre negative realrenter. Dette skal begunstige 

realverdier, slik som aksjer og eiendom. En høyere oljepris vil kunne medføre at det norske 

aksjemarkedet går bedre enn det globale aksjemarkedet i 2016.  

Utvalgte nøkkeltall for desember 
Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.12.2015

OSEBX -2,94 % 10 års stat, Norge 1,54

MSCI AC World -1,80 % 10 års stat, USA 2,27

S&P 500 -1,75 % 3 mnd NIBOR 1,13

FTSE 100 -1,79 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,87 % Brent Future -15,71 %

Euro/USD 2,71 % Gull -0,28 %

Euro/NOK 4,64 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.12.2015:    99,5967 

FORTE Pengemarked leverte et meget godt 2015, relativt til andre pengemarkedsfond i samme 

kategori. Siste år har fondet gitt 1,06 prosent, mot indeksens 0,88 prosent, noe som plasserer fondet i 

tetsjiktet blant pengemarkedsfond på Oslo Børs! I desember gikk fondet 0,10 prosent, mot 

referanseindeksens 0,06 prosent. 

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

med cirka 12 basispunkter i desember. Dette førte til at kursene på papirene i fondet sank. 3 måneders 

NIBOR gikk fra 1,18 prosent til 1,13 prosent. Dette hadde en positiv innvirkning på fondet fordi 

rentepapirene da stiger svakt i verdi. Noe under halvparten av fondet er plassert som særinnskudd i 

bank. Dette gjør at vi kan inneha en større andel verdipapirer med lengre løpetid, som gir høyere 

løpende rente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. desember satte den amerikanske sentralbanken opp stryingsrenten med 0,25 prosent. Dette var 

den første renteøkningen siden 2006. Renteøkningen ble tatt godt imot i markedet, ettersom den var 

godt annonsert på forhånd. De korte rentene i USA ventes dermed å stige på starten av året. Mange 

forventet et rentekutt fra Norges Bank i desember, men dette kom ikke. Rentebanen ble nedjusteret 

med ca. 20 basispunkter ved utgangen av 2016. Dette var ikke så mye som markedet ventet, så renten 

steg, og den norske kronen styrket seg. Norges Bank viste til sterkere effekter fra nedangen i 

oljebransjen, som argument for å senke rentebanen. 

 Vi tror at kredittpåslaget vil minske på nyåret. Det kan føre til høyere kurser på papirene. Årsaken til 

dette er at likviditeten i markedet normalt bedres etter nyttår, noe som igjen fører til lavere 

kredittspreader. Som en konsekvens av dette har vi tilpasset kredittløpetiden tett under 1,5 år. Fondet 

«yielder» nå 2,2 prosent. Yielden er en indikasjon på hva fondet vil gi i avkastning de neste 12 

månedene. Vi jobber dermed målrettet for å gi våre kunder høyest avkastning av alle 

pengemarkedsfond! 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.12.2015:    111,9343 

I 2015 ble FORTE Obligasjon nummer 2 av 30 fond i sin kategori på Oslo Børs! Fondet er dessuten 

nummer én i sin kategori på Oslo Børs både for 2, 3 og 4 års historikk! Året som helhet ble ikke blant de 

beste for obligasjonsfond. Dette skyldtes lav rente og stor utgang i kredittspreadene.  

FORTE Obligasjon falt 0,14 prosent i desember, mens fondets indeks, ST4X, falt 0,12 prosent. Norske 5 

års Nibor swap-renter steg med 5 basispunkter fra 1,18 til 1,23 prosent i løpet av desember, noe som 

hadde svakt negativ effekt på fondets portefølje. Samtidig har påslaget i antall rentepunkter som hver 

bank må betale ved opptak av gjeld steget omlag 12 basispunkter for seniorlån, og om lag 18 

basispunkter for ansvarlig lån og fondsobligasjoner.  Dette har bidratt meget negativt til porteføljen.  Vi 

tror at spreadene kommer inn igjen etter årsskiftet, spesielt dersom likviditeten i rentemarkedet bedrer 

seg og den norske stat oppkapitaliserer Kommunalbanken. Høyere egenkapital i Kommunalbanken 

betyr at kommunene kan finansiere seg der, og ikke i verdipapirmarkedet, noe som igjen vil føre til at 

kredittpåslaget vil minske for øvrige aktører i markedet.  

I desember gikk 3 måneders NIBOR fra 1,18 prosent til 1,13 prosent, noe som bidro positivt i 

porteføljen. Kjerneinflasjonen er oppe i en årsvekst på 3,1 prosent.  Høy inflasjon betyr at det er en viss 

risiko for at langsiktige rentene kan begynne å stige, spesielt når aksjemarkedet stiger. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Infront 

De største kjøpene i desember ble foretatt i fondsobligasjonen til Sparebank 1 SMN, et ansvarlig lån i 

Storebrand livsforsikring og seniorlån fra Pareto Bank og Haltdalen Sparebank. De største salgene ble 

foretatt i fondsobligasjonen til Sparebanken Østfold Akershus, et ansvarlig lån i Gjensidige Bank, samt et 

seniorlån i Oslo Kommune. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentene er lave, og fondet består av 52 prosent fastrente og 48 prosent flytende rente. Modifisert 

durasjon i fondet er 1,92 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 4,49 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke 

foretas handler i porteføljen, vil den effektive avkastningen fremover bli om lag 4,49 prosent årlig frem 

til forfall på verdipapirene. En løpende yield på 4,5 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! Hvis kredittspreadene krymper, vil FORTE Obligasjon få en meget god 

avkastning i 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.12.2015:    84,3232 

2015 ble et svært svakt år  for høyrentemarkedet.  FORTE Kreditt hadde en negativ avkastning på 9,91 

prosent.  Til sammenligning hadde en representativ markedsindeks (DNB High Yield Norway Total 

Return Index Hedged) en negativ avkastning på 8,35 prosent, mens statsindeksen ST1X hadde en 

avkastning på 0,88 prosent. Den effektive renten i fondet er nå nærmere 13 prosent. 

FORTE Kreditt forvaltes fra 1.1. av vår nye forvalter, Arne Eidshagen. Arne Eidshagen har jobbet med 

finansielle markeder i 22 år. Arne kommer fra Alfred Berg, hvor han jobbet som forvalter av Alfred 

Bergs kredittfond. Han har tidligere blant annet jobbet i KLP Kapitalforvaltningi og for Norges Bank/ 

Oljefondet. Av utdannelse er Arne siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med høyere avdelings 

eksamen, videre er han NFF Renteanalytiker, NFF Kredittforvalter og CFA charterholder. 

I løpet av 2015 var obligasjonene med den svakeste kursutviklingen utstedt av selskaper i energi-

relaterte næringer.  Den viktigste årsaken til at energirelaterte næringer hadde en svak utvikling 

gjennom 2015 var fallet i oljeprisene.  Oljeprisene falt i to omganger i 2015.  Første fall, som inntraff i 

første halvdel av januar 2015, hadde sammenheng med OPEC-møtet i november 2014, der kartellet 

valgte ikke å redusere produksjonskvotene.  Fallet i oljeprisen fra sommeren 2015 hadde sammenheng 

med tilbudsoverskudd og påfølgende internasjonal oppbygning av oljelagre.  Oljeprisen påvirker 

utstedere av obligasjonslån i energirelaterte sektorer ved at investeringsnivået innen olje- og gassleting 

avtar.  Seismikkselskaper var den undersektoren som ble hardest rammet, fulgt av riggselskaper og 

rederier for forsyningsskip.  Enkelte sektorer i høyrentemarkedet hadde en positiv utvikling gjennom 

2015.  Shippingobligasjoner og obligasjoner utstedt av fiskeoppdrettsselskaper ga generelt en god 

avkastning gjennom året, sistnevnte godt hjulpet av kronesvekkelsen gjennom året. 

 

 

 

 

 

 

 

Kredittpåslaget på obligasjonene i ABG Sundal Colliers kredittindeks er vist i figuren over.  Det fremgår 

tydlig at høyrentemarkedet har gått gjennom to faser med økende kredittpåslag.  Vinteren 2014/15 og 

høsten 2015. Trenden er nå avmatet, noe som kan gi håp for utviklingen fremover. 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



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

 

 

 

 

 

 

Kursene på de svenske eiendomsselskapene Nordlys og Stendorren hadde en hygggelig utvikling i 

desember. Dette skyldes at det svenske eiendomsmarkedet er stabilt og gir god inntjening, godt hjulpet 

av det lave svenske rentenivået. Dolpin begjærte seg selv konkurs midt i desember. FORTE Kreditt satt 

med en liten post og vi avventer nå konkursbehandlingen for å se om det kommer utdelinger til 

obligasjonseierne. Havila ble solgt ut av fondet i desember og det har i ettertid blitt besluttet at selskapet 

skal restruktureres. Seadrill fikk en solid nedgang i kursene etter at ledende meglerhus nedgraderte 

selskapet. I desember har vi blant annet solgt våre beholdninger  i Songa og Beerenberg samt redusert 

Ocean Yield, Ship Finance og BW Offshore. 

Vi forventer at 2016 vil bli preget av en rekke kreditthendelser i form av endrede betingelser for lånene, 

restruktureringer og konkurser.  Samtidig er obligasjonskursene i de fleste tilfeller langt under pari, noe 

som betyr at betalingen for å ta kredittrisiko er høyere enn den var ved utstedelse.  En rekke økonomers 

prognoser peker i retning av et mer balansert oljemarked med følgende høyere oljepriser.  Lav kronekurs 

er en drahjelp til eksportrettet industri.  På bakgrunn av prising og makrobilde ser vi for oss et 

vendepunkt for høyrentemarkedet i 2016. Den effektive renten i fondet er nærmere 13 prosent ved 

utgangen av året. Teoretisk vil dette si at dersom obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder 

porteføljen uendret, vil avkastningen de neste 12 månedene bli ca. 13 prosent. Dette gir svært gode 

muligheter for fremtidig avkastning hvis markedet bedrer seg.  

Nordlys AB 4,89 %

Stendorren Fastigheter 4,61 %

DOF ASA 4,16 %

Golden Energy Offshore 1,28 %

Dolpin Group -79,45 %

Havila Shipping -48,25 %

Volstad Shipping -34,69 %

Seadrill -26,35 %



FORTE Norge 

Kurs per 31.12.2015:    111,3097 

Det som så ut til å bli et meget godt aksjeår endte til slutt kun som et bra år, ettersom fallende oljepris 

førte til en svak avslutning av året på Oslo Børs. I tider med svært lave renter er likevel en avkastningen 

på 6,70 prosent  for Oslo Børs fondsindeks ikke å forakte. Etter å ha levert bedre enn indeksen gjenom 

store deler av året endte FORTE Norges netto avkastning, fratrukket alle kostnader, i 2015 på 6,07 

prosent. I desember falt fondet 3,24 prosent, mens fondsindeksen gikk 2,54 prosent i minus. 

Videre fall i oljeprisen og en svak kronekurs satte sitt preg på både norsk økonomi og Oslo Børs siste år. 

Vi klarte i stor grad å tilpasse FORTE Norges investringer, slik at fondet kunne dra nytte av dette. Tre 

strategiske valg for porteføljen bidro alle klart positivt. Viktigst var en eksponering  på nær 20 prosent i 

sjømat. Dette ga i snitt 47 prosent avkastning  og bidro med 8,8 prosent til fondets totalavkastning.  Vi 

hadde også en stor overvekt,  på  15 prosent, innen shipping - i hovedsak olje- og gasstankere. Dette 

leverte 38,6 prosent avkastning og bidro dermed 5,7 prosent til totalavkastningen.  Relativt til markedet 

forøvrig var det også fordelaktig at vi motsto fristelsen til å gå inn i oljeservice igjen. Sektoren, som ved 

inngangen til året utgjorde over 20 prosent av børsen, falt 26 prosent gjennom året.  Desverre ble mye 

av meravkastningen fra disse valgene visket bort av et stort tap på fondets  DNO-satsing, som gikk hele 

63 prosent i minus. Det ga et negativt bidrag til totalavkastningen på 8 prosent. Noe av dette tapet ble 

redusert ved at Det norske Oljeselskap steg 39 prosent, og derved bidro 2,9 prosent positivt. 

I industrisegmentet, som veide 15 prosent i porteføljen, hadde vi god avkastning i Yara og Kongsberg-

gruppen, men det meste gikk bort med tap i Norsk Hydro og Borregaard. De to  aksjene har vi nå solgt. 

Rundt 10 prosent eksponering i finans gikk også i null. Bankaksjene i DNB og SpareBank1 SMN falt som 

følge av marginskvis og større reservekrav, men gevinst i Gjensidige Forsikring oppveide dette. Blant 

fondets større plasseringer finner vi Norwegian Air som økte 17,2 prosent i verdi og ga 1,1 prosent 

positivt resultatbidrag. Telenor har gitt moderat gevinst siste år, mens vi hadde et betydelig tap i Opera 

Software i første kvartal, som kostet fondet  1 prosent i totalavkastning. Aksjen er nå solgt. 

Desember måned var ikke helt ulikt året som helhet. Lakseaksjene leverte solid sammen med 

Norwegian, mens DNO falt hele 30 prosent. Shipping var flatt, med oppgang i oljetankere og nedgang i 

gass, og bankene og Telenor falt mellom 3 og 4 prosent. 

I 2016 ser vi for oss at hovedinnretningen i FORTE Norges portefølje vil bestå. Utsiktene innen sjømat er 

fortsatt svært gode og vi vil beholde overvekten i sektoren. Vi er positive til Yara og Norwegian  og vil 

beholde relativt store posisjoner der. Videre følger vi shipping nøye. Dersom vi øyner svakhet i noen av 

segmentene vil vi lette på eksponeringen. Vurderingen av  at den enorme verdien i DNO vil komme 

frem i lyset er uforminsket. Aksjen er nå en klar doblingskandidat og vi beholder eksponeringen. Likeså 

er Det norske Oljeselskap fortsatt underpriset  og gir i tillegg det største potensialet i forhold til en 

økning i oljeprisen. Den vil antagelig forbli lav i første halvår , men bør komme tilbake på 50-tallet mot 

slutten av året. Vi foretrekker fortsatt produsenter fremfor servicenæringen i nnen oljesektoren.  

Starten på det nye børsåret har ikke vært den beste, men veksten i verdensøkonomien fortsetter og det 

bør tilsi et nytt godt aksjeår.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 31.12.2015:    159,8098 

FORTE Global, som er sammensatt av fond fra noen av de fremste forvaltere globalt, leverte meget bra i 

2015  til tross for utfordringer i verdensøkonomien. Netto avkastning i FORTE Global ble 14,03 prosent i 

2015. I samme periode gikk referanseindeksen, MSCI World AC USD,  2,92 prosent i minus. 

Utfordringene i verdensøkonomien gjaldt spesielt lavere veksttakt, bekymringer rundt Kinas økonomi, lave 

råvarepriser og renteøkning i USA. Fondets utvalg av underfond er sammensatt slik at vi stor grad er i 

stand til å snu disse utfordringen til en relativ fordel.  Den svake kronekursen virket også positivt  ved 

omregning av de utenlandske investeringene til norske kroner. I desember falt fondet 0,14 prosent, mens 

referanseindeksen sank 1,80 prosent.  

Foruten i vekstmarkedene har fondets investeringer gitt solide avkastning, som overgår effekten av 

kronesvekkelsen. Norden var beste region med 29 prosent avkastning, Eurosonen og England ga 25 

prosent, USA 22,4 prosent og Japan gikk 19 prosent. I vekstmarkedene ble avkastningen minus 3,9 

prosent.  Fondet investeringer har nå følgende geografiske fordeling: Norden 13 prosent, Euro-sonen og 

England 27 prosent, USA 30 prosent, utviklede markeder i Asia 12 prosent og vekstmarkeder med 18 

prosent.  

Sektormessig er fondet mest eksponert mot helsevern, teknologi og konsum, som hver utgjør 18 prosent 

av fondets investeringer. Industri og finans følger etter med 14 og 12 prosent, mens energi og råvarer kun 

er representert med 8 prosent. Sammen med valutaeffekten har undervekten i energi og råvarer vært 

avgjørende for fondets meravkastning. I løpet av året har vi redusert fondets eksponering mot 

vekstmarkeder, blant annet gjennom salg  av et dedikert Latin-Amerika fond. I stedet tok vi inn et eget 

Japan-fond i porteføljen. Vi vurderer å ytterligere slanke investeringene i vekstmarkeder og øke 

tilsvarende i Europa. 

Luften er i ferd med å gå ut av aksjeboblen i Kina, mens det fortsatt er bekymringer rundt den 

underliggende veksten. Vi mener at dette kan være noe overdrevet.  Myndighetene i Kina har alle 

virkemidler tilgjengelig, samt den nødvendige innsikt til å bringe økonomien inn til en myk landing.  Kinas 

økonomi er i et skifte fra investeringsbasert økonomi til konsum og tjenester som minsker behovet for 

import av råvarer. Det vil i største grad påvirke økonomien i flere vekstmarkeder der mange også sliter 

med gjeldsbetalinger i dollar.  

De fleste selskaper i såkalte utviklede markeder, foruten energi og råvarebaserte, gjør det relativt bra om 

dagen, og vi forventer derfor bra aksjemarkeder i USA, Japan og i Europa i 2016. USA, og til dels Japan, vil 

gå bra på egen hånd etter at vellykkede stimuli fra sentralbanken er avlsluttet. Europa er fortsatt i 

startfasen med tilsvarende stimuli og vi forventer derfor de beste resultatene fra denne regionen.   

Verdensøkonomien fortsetter med jevn vekst rundt 3 prosent, og med FORTE Globals svært diversifiserte 

underliggende portefølje, fordelaktig sektorfordeling og de fremste porteføljeforvaltere er vi trygge på 

fortsatt solid avkastning i FORTE Global .  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

Kortreist investering virket i 2015 også! Solid uttelling fra midtnorsk oppdrettsnæring, 

teknologiselskaper og  oljesektor, samt et moderat tap fra lokale banker ga til sammen 17,37 prosent 

netto avkastning i FORTE Trønder! Det er 10,67 prosent bedre enn fondsindeksen på Oslo Børs, som 

endte opp 6,70 prosent. Siden fondets oppstart for tre år siden har verdien steget 45,3 prosent, hvilket 

tilsvarer 13.23 prosent årlig avkastning! 

I desember leverte FORTE Trønder 0,52 prosent positiv avkastning , mens fondsindeksen falt 2,52 

prosent. Hovedbidraget til fondets gode avkastning i 2015 var helt klart oppdrettsektoren, der fondet 

også har hatt den  høyeste eksponeringen, med i underkant av 30 prosent av fondet. Disse 

investeringene ga i snitt 43,2 prosent avkastning i løpet av året, noe som bidro med over 12 prosent til 

totalavkastningen.  Salmar, som hadde størst vekt i porteføljen, ga 37,3 prosent i avkastning, mens 

brønnbåtrederiet NTS, tidligere Namsos Trafiklag, returnerte hele 53,8 prosent.Vi forventer at høy 

etterspørsel og lav tilbudsvekst av laks, støttet av en svak kronekurs, vil fortsette å gi svært gode 

resultater for næringen de neste  årene.  Derfor vil oppdrettsaksjer fortsatt  utgjøre en stor andel av 

fondet i 2016. 

Teknologiaksjene, som utgjorde en fjerdedel av fondet, levert en samlet avkastning på 25,4 prosent, og 

det ga 6,1 prosent bidrag til totalavkastningen. Hele 5,4 prosent av dette kom fra 

fingeridentifiseringselskapet Next Biometrics, som har sitt opphav fra miljøet rundt NTNU.  Selskapet 

har en unik og patentert teknologi som produserer id-brikker til langt lavere kostnad enn 

konkurrentene.  Det åpner for enorme muligheter når betalingskort snart skifter fra PIN-koder til 

biometrisk identifisering. Kursutviklingen i Nordic Semiconductor ble imidlertid  en skuffelse med 

negativ avkastning. Det var i tråd med andre halvlederselskaper, som opplevde lavere salg enn 

forventet. Det skyldes i stor grad nedbygging av varelagrene hos elektronikkprodusenter. Nordics 

Bluetooth Smart-brikker, til det raskt voksende internet of things, har en lysende fremtid, og vi tror på 

en solid opptur for aksjen i 2016. Q-Free hadde et omstillingsår i fjor og vi opplever at selskapet er på 

vei tilbake. Fokuset er nå på mindre, men flere kontrakter innen traffic management, i stedet for de 

store bomstasjonkontraktene som tidligere leverte meget varierende resultater.  

Vi , og mange med oss, vurderer Det norske Oljeselskap som et av de mest spennende selskapene på 

Oslo Børs i 2016. Selskapet er fullfinansiert gjennom  utbyggingen av «Johan Sverdrup». «Ivar Aasen» 

ser ut til å bli gjenomført innom tidsplan og budsjett. I tillegg har selskapet har utnyttet den lave 

oljeprisen til å kjøpe rimelige oljeandeler for videre vekst etter utbyggingen av «Johan Sverdrup». Det 

norske har den høyeste eksponeringen mot økt oljepris , og vil antagelig stige langt mere enn for 

eksempel Statoil når oljeprisen stiger igjen. Det norske-aksjen forventes å  forbli blant de største 

postene i fondet.  Fortsatt holder vi holder oss unna oljeservice.  

Kurs per 31.12.2015:    145,1918 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



SpareBank1 SMN og Sparebanken Møre ga kurstap i fjor, mens Melhus Sparebank og Helgeland 

Sparebank leverte moderat kursoppgang og hyggelige utbytter. Vi forventer kursoppgang i månedene 

fremover, samt at utbyttene fortsetter. Samlet sett bør dette gi god avkastning i sektoren neste år.   

Vi har forventninger til et godt år for FORTE Trønder i 2016. Vi føler oss trygge på at oppgangen innen 

oppdrett fortsetter, har tro på at minst et par av teknologiaksjene slår til, og at bankene gir bra 

avkastning. I tillegg forventer vi oppgang i Det norske, selv om oljeprisen forblir lav. Vi kan ikke  

garantere resultatene, men lover å  jobbe knallhardt for fortsatt positive resultater og meravkastning i 

fondet.   



Skråblikk: Januareffekten 

Samtidig som vi med stor entusiasme fortærer ribbe, pinnekjøtt og lutefisk, har som regel appetitten 

også økt i aksjemarkedet. Det er den årlige januareffekten som ofte inntreffer. Hva er dette fenomenet 

og hvorfor inntreffer det? 

Historisk har januar gitt en avkastning bedre enn gjennomsnittet, derav navnet januareffekten, eller 

nyttårseffekten som noen kaller den. I følge DNB er utviklingen på Oslo Børs historisk sett sterkest 

mellom 20. desember og 6. januar. De seneste årene har man imidlertid sett at stadig mer av effekten 

tas ut i desember. I gode år går markedet 30–40 dager før nyttår. I dårlige år stiger markedet typisk 5 

dager før (og 5 dager etter). Små selskaper gjør det statistisk sett bedre enn store selskaper i tiden 

rundt nyttår, spesielt i januar.  

Aksjer som har falt mye, har historisk gjort det spesielt godt rundt nyttår. Forklaringen kan være at 

aksjer som har gjort det svakt frem til begynnelsen av desember, ofte får seg en ekstra knekk frem mot 

jul. Dette kan være drevet av investorer som vil realisere tap for å få skattefradrag, og av 

porteføljepynting før årets regnskap gjøres opp. Deretter får de samme aksjene en god opptur i 

romjulen og i begynnelsen av januar.  

Den sveitsiske investeringsbanken UBS har studert historiske data fra den amerikanske S&P 500-

indeksen nesten 90 år tilbake i tid. Hensikten med studien var å finne ut om utviklingen i januar kunne 

si noe om hvordan aksjemarkedet utviklet seg resten av året. UBS regnet seg frem til følgende 

sannsynligheter: Dersom indeksen stiger i verdi de første 5 børsdagene i året, er det 76 prosent 

sannsynlighet for at januar som måned vil ende opp. Hvis både de fem første dagene og januar som 

helhet ender med positivt fortegn, hevdes det at det er 82 prosent sannsynlig at børsåret som helhet vil 

være positivt. Hvis derimot de fem første børsdagene i januar ender i minus, er det 59 prosent 

sannsynlighet for at også januar ender med nedgang. Hvis de fem første børsdagene er ned og januar 

også ender ned, er det ifølge UBS 58 prosent sannsynlighet for at aksjeåret vil ende i minus. 

Hva er forklaringene på januareffekten? En av de populære forklaringene er at investorer gjerne 

realiserer tapene sine rett før årsslutt for å få skattefordeler. Denne forklaringen underbygges av at det 

hovedsaklig er aksjene som har falt det inneværende året som stiger mest i januar. Det er likevel noe 

motstridende at det ikke finnes en motsatt reaksjon i desember, og at januareffekten også oppstår i 

land med avvikende regnskapsår, altså hvor det ikke gir noen skattefordeler av å selge unna tap i 

desember. En annen hypotese omhandler såkalt window dressing. Det vil si at porteføljeforvaltere ikke 

ønsker å måtte ta med aksjer som har gjort det veldig dårlig det inneværende året, i årsrapporten og 

porteføljeoversikten, ved nyttår. De dårlige aksjene selges derfor ut av porteføljene og kjøpes tilbake 

igjen i januar. En annen teori omhandler porteføljeforvalterne, som kan ønske å møte det nye året med 

blanke ark fremfor å gå inn i det nye året med urealiserte tap, eller rydde opp i sektoreksponeringen. 

Bedrifter har ofte stor overskuddslikviditet mot slutten av året, som de kan ønske å investere på nyåret. 

Det finnes altså ingen fullverdig, god forklaring på januareffekten. Januareffekten føyer seg inn i rekken 

av årlige hendelser som kan inntreffe, eller kanskje ikke inntreffer. For vi vet jo at vi må holde oss unna 

oktober, måneden for historiens verste børskrakk. Dessuten kan vi notere oss tommelfingerregelen på 

Wall Street: "Sell in May and stay away", og unngå å eie aksjer fredag den 13. Kanskje er det like greit 

bare å spare i fond, og ikke forsøke å treffe topper og bunner overhodet? 

 


