
Frem-mars 

Mars var måneden for fremgang i de globale aksjemarkedene. Disse markedene sank betydelig fra 

starten av året, men tok igjen det tapte i mars. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske 

dollar, steg 7,4 prosent, og er opp 0,2 prosent hittil i år. Oslo Børs hovedindeks svingte mye på slutten 

av måneden, men steg til slutt 0,9 prosent som følge av litt høyere oljepris. Oslo Børs er imidlertid ned 

-5,3 prosent hittil i år. 

I mars har den amerikanske sentralbanken satt rentehevingene på vent, som følge av svake 

aksjemarkeder i første kvartal. Dessuten forventes det nå bare to rentehevinger i 2016, mot tidligere 

forventet fire rentehevinger. Dette medførte at amerikanske dollar svekket seg litt i mars. Mot 

norske kroner var dollaren ned 4,8 prosent fra 8,68 til 8,26. Veksten i USA er positiv, men utsatte 

rentehevinger betyr at økonomien ikke er helt friskmeldt. For mars rapportert om 215 000 

nyansettelser utenfor jordbrukssektoren, mens forventningene var på 210 000 nyansettelser. 

Arbeidsledigheten i USA lå på 5 prosent ved utgangen av mars, opp fra 4,9 prosent i februar. 

Arbeidsledigheten var forventet å være uforandret på 4,9 prosent. Tallene lå såpass nære 

forventningene at det ikke hadde noen spesiell innvirkning på markedene.  

I mars fortsatte flere sentralbanker å sette ned sine innskuddsrenter, i håp om å bedre den 

økonomiske veksten. De største økonomiene sliter med høy arbeidsledighet, og lave renter er et 

godt virkemiddel for å få sysselsettingen i gang. Den europeiske sentralbanken (ESB) kuttet 

styringsrenten, den såkalte refirenten, i mars til 0,0 prosent fra tidligere 0,05 prosent. Samtidig ble 

innskuddsrenten kuttet til minus 0,4 prosent fra minus 0,3 prosent. Også utlånsrenten ble kuttet, 

med 0,05 prosentpoeng til 0,25 prosent. I tillegg økte man størrelsen på det månedlige 

verdipapirkjøpsprogrammet. Fra april vil kjøpene være på 80 milliarder euro per måned. Bakgrunnen 

for lettelsestiltakene fra ESB er skuffende lav inflasjon over flere år, i tillegg til at den økonomiske 

veksten har vært mager. Ved forrige korsvei var konsumprisveksten i eurosonen minus 0,2 prosent. 

Lav inflasjon er en hodepine for sentralbanken, som styrer etter et mål om en prisvekst på i 

underkant av 2 prosent. 

Det blir ingen økonomisk «hard landing» i Kina, lover statsminister Li Keqiang. Selv om landet har slitt 

med betydelige økonomiske problemer det siste året, mener statsministeren at situasjonen kan 

håndteres med nye reformer og mer liberalisering. Den økonomiske produktiviteten holdes tilbake 

av unødvendig innblanding fra myndighetenes side, sa Li på sin årlige pressekonferanse. Regjeringen 

ønsker å gjøre finanssystemet mer markedsorientert, og redusere overkapasiteten i stål- og 

kullsektoren. Dette skal skje uten masseoppsigelser i statlige selskaper, og uten å oppgi målsettingen 

om økonomisk vekst på minst 6,5 prosent. 

Månedsrapport 

Mars 2016 



Prisen på et fat nordsjøolje steg hele 10 prosent i mars, fra 36,64 dollar per fat i begynnelsen av 

måneden til 40,33 dollar per fat ved slutten av måneden. I løpet av måneden var oljeprisen helt oppe i 

42,08 dollar per fat. Selv om oppgangen i oljeprisen har vært etterlengtet, vil relativt lav oljepris senke 

aktivitetsnivået i norsk økonomi, og den norske arbeidsledigheten har kommet opp i 4,8 prosent.   

Mars var en relativt stabil måned på Oslo Børs, og hovedindeksen lå an til et par prosent stigning inntil 

de siste par dagene av måneden. Da svekket oljeprisen seg vesentlig, etter at det ble klart at den 

forventede avtalen mellom OPEC og Russland om frys av oljeproduksjonen antageligvis ikke vil finne 

sted. 

Norges Bank senket innskuddsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,5 prosent, på sitt rentemøte 18. 

mars. Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og det ventes at prisveksten etter hvert vil avta. 

Dette er hovedårsaken til at styringsrenten settes ned. Veksten internasjonalt ser ut til å bli noe lavere 

enn ventet, og rentene ute har falt. Utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn tidligere lagt til 

grunn, og arbeidsledigheten vil trolig stige noe. Svekkelsen av kronen har løftet veksten i 

konsumprisene. Lønnsveksten i år ser ut til å bli lavere enn i fjor. Etter hvert som virkningene av en 

svakere krone fases ut, vil prisveksten avta. Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker 

usikkerheten rundt virkningen av pengepolitikken. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store 

forstyrrelser, vil man allikevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ. 

Rentene vil være lave en god stund, og med lav oljepris og svekket krone vil inflasjonen kunne stige.  

Importerte varer blir dyrere. Norsk kjerneinflasjon ble rapportert til å være 3,4 prosent ved utgangen av 

februar. Dette medfører at realrentene er nesten 2,5 prosent i minus. Negative realrenter skal 

begunstige realverdier sik som eiendom og aksjer. Når det i tillegg er mulig å belåne både eiendom og 

aksjer, kan det avstedkomme hyggelig avkastninger med den lave renten. 

Utvalgte nøkkeltall for mars 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.03.2016

OSEBX 0,92 % 10 års stat, Norge 1,21

MSCI AC World 7,41 % 10 års stat, USA 1,79

S&P 500 6,60 % 3 mnd NIBOR 1,00

FTSE 100 1,28 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -4,95 % Brent Future 10,07 %

Euro/USD 4,67 % Gull -0,70 %

Euro/NOK -0,46 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.3.2016:    98,4492 

Mars var en god måned for FORTE Pengemarked, som leverte solide 0,38 prosent avkastning! 

Referanseindeksen ST1X ga i mars 0,06 prosent. Hittil i år er fondet opp 0,65 prosent, mens indeksen har 

gitt 0,16 prosent. Avkastningen i mars ble preget av at bankene må betale litt lavere påslag ved opptak 

av ny seniorgjeld. Med den gode avkastningen i mars toppet FORTE Pengemarked sin månedsstatistikk 

for pengemarkedsfond ved Oslo Børs! 

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av seniorgjeld, spreaden, har falt 

med cirka 13 basispunkter i mars. Dette førte til at kursene på papirene i fondet steg. FORTE 

Pengemarked sitter for tiden med omlag 25 prosent i særinnskudd i bank og 15 prosent på bankkonto. 

Resten er plassert i FRN-lån. Dette er Flytende Rente Notes, eller rentejusteringslån, med relativ høy 

kredittspread. Med høye kredittspreader, overfører vi mer og mer kapital fra særinnskudd til 

verdipapirmarkedet for å utnytte de høye spreadene. 

Fondet «yielder» nå 2,0 prosent. Yielden er en indikasjon på hva fondet vil gi i avkastning de neste 12 

månedene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SpareBank1 Markets 

3 måneders NIBOR gikk fra 1,05 prosent til 1,00 prosent i mars. Dette hadde en svak positiv innvirkning 

på fondet, fordi rentepapirene da stiger svakt i verdi.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Norges Bank senket sin innskuddsrente med 0,25 prosent til 0,5 prosent på rentemøtet 18. mars. 

Høyere norsk arbeidsledighet, samtidig som den europeiske sentralbanken også senket sine renter 

bidro til at Norges Bank satte ned renten. Lavere renter vil føre til lavere kuponger på FRN-lånene etter 

hvert. Dette vil senke avkastningen fremover, alt annet likt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjerneinflasjonen er kommet opp i 3,4 prosent, noe som er langt over Norges Banks styringsmål på 2,5 

prosent kjerneinflasjon. Årsaken er at importerte varer blir dyrere når den norske kronen svekker seg. 

Stiger oljeprisen og norske kroner styrker seg, vil antakeligvis kjerneinflasjonen komme noe ned. Over 

tid skal rentene kompensere for inflasjonen, slik at vi neppe får en langsiktig situasjon med negative 

realrenter. Dersom inflasjonen fortsetter oppover kan selv Norges Bank begynne å bli urolig, noe som 

kan føre rentene opp. Dette vil i så fall slå positivt ut for FORTE Pengemarked.   

Vi jobber målrettet for å gi våre kunder høyest avkastning av alle pengemarkedsfond! 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.3.2016:    107,1304 

FORTE Obligasjon hadde en fin utvikling i mars, ettersom avkastningen ble 0,71 prosent, mens fondets 

indeks, ST4X, steg 0,36 prosent. Hittil i år er fondet opp 0,21 prosent, mot indeksen som har gitt 1,02 

prosent. Det var litt lavere renter, samt at bankene må betale litt lavere påslag ved opptak av gjeld, som 

førte fondet opp i avkastning i mars. 

Rentene er fortsatt lave, og fondet består av 50 prosent fastrentepapirer og 50 prosent papirer med 

flytende rente. Norske 5 års Nibor swaprenter sank 13 basispunkter fra 1,07 til 0,94 prosent i løpet av 

mars, noe som hadde positiv effekt på fastrentepapirene. I mars gikk 3 måneders NIBOR fra 1,05 

prosent til 1,00 prosent, noe som bidro marginalt positivt i porteføljen av papirer med flytende rente, 

fordi det tar noe tid før disse verdipapirene får ny lavere rente. 

Vi har ikke gjort større endringer i porteføljen i mars, men det ble kjøpt et ansvarlig lån fra BN Bank. 

Egenkapitalbevisene til de norske bankene prises veldig lavt i forhold til bokført egenkapital. Dette har 

nok sammenheng med at det forventes at bankene må ta noe tap som følge av den lave oljeprisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde : SpareBank1 Markets 

Lav prising av egenkapitalbevisene slår videre inn på spreadutviklingen for fondsobligasjoner og 

ansvarlige lån. 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SpareBank1 Markets 

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, spreadene, sank omlag 13 

basispunkter for seniorlån og 3 basispunkter for fondsobligasjoner, mens speadene steg 2 basispunkter 

for ansvarlig lån. Figuren viser en måned der kredittpåslagene falt, med kursgevinster som resultat. 

Dette har bidratt svakt positivt til porteføljen i mars. Fondet «yielder» nå 4,8 prosent frem til forfall. 

Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i porteføljen, vil den effektive avkastningen fremover bli om 

lag 4,8 prosent årlig, frem til forfall på verdipapirene. En løpende yield på rundt 4,8 prosent et relativt 

høyt nivå i dagens lavrentemarked.  

Lavere rente og lavere kredittspreader gir som regel god avkastning i en obligasjonsportefølje. Med en 

lav rente, som til og med kan nærme seg 0, vil de høye kredittspreadene likevel gi en god 

renteavkastning i FORTE Obligasjon over tid. 

Norges Bank senket sin innskuddsrente med 0,25 prosent til 0,5 prosent på rentemøtet 18. mars. 

Høyere norsk arbeidsledighet, samtidig som den europeiske sentralbanken også senket sine renter, 

bidro til at Norges Bank satte ned renten. Lavere markedsrenter vil, alt annet like, gi lavere rente på 

verdipapirene med flytende rente. Dette kan senke fremtidig avkastning noe, men fortsatt er 3 

måneders Nibor høyere enn 5 års fast Nibor swaprente. 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.3.2016:    79,2931 

Positiviteten i kredittmarkedet forsterket seg i mars. Oljeprisen lå rundt 40 dollar per fat og 

usikkerheten knyttet til europeiske bankers evne til å møte myndighetenes kapitalkrav er redusert. I 

mars hadde Forte Kreditt en positiv avkastning på 2,58 prosent. Til sammenligning hadde DNBs 

Norwegian High Yield Index Hedged en positiv avkastning på 1,31 prosent.    

Høyere og mer stabile oljepriser, og bedre finansiell stabilitet, er viktige drivere for utviklingen i 

kredittmarkedet.  Det gode sentimentet er imidlertid også knyttet til bedrede forventninger til utfallet 

av kommende restruktureringsprosesser. Fondsstatistikken fra Verdipapirfondenes Forening viser at 

uttak fra kredittfondene er langt mer avdempet nå enn tidligere. Vårt eget fond, Forte Kreditt, har hatt 

netto innskudd både i mars måned og i hittil i år. Enkelte sektorer, ikke minst oppdrettsnæringen, 

opplever gode markedsforhold med høye priser for sine produkter. 

Figuren under viser utviklingen i kredittpåslagene for de selskapene som Fearnley Securities følger, 

sammenlignet med utviklingen i kredittpåslag for sammenlignbare utenlandske 

kredittobligasjonsindekser. Figuren viser at vi nå har kommet inn i en faser der kredittpåslagene faller, 

med kursgevinster som resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Utvikling i kredittpåslag. Hjemmemarkedet sammenlignet med utlandet. Kilde: Fearnley Securities. 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



Vi ser også at trenden mot sterkere kredittmarkeder har vært tydeligere internasjonalt, noe som viser 

potensialet for ytterligere styrkelse i vårt hjemlige kredittmarked. 

De positive bidragene til avkastningen i mars kom fra Seadrill (+86 basispunkter), Detnor (+46 bp), Vol-

stad Shipping (+27 bp), Ocean Yield (+24bp), Transocean (+22 bp), Bonheur (+20 bp). Den positive utvik-

lingen i riggselskapene og oljeselskapet er knyttet til oljeprisen, mens det positive bidraget fra Volstad 

Shipping er knyttet til en vellykket restrukturering av selskaper. Negative bidrag kom fra Prosafe (-21 bp), 

og Siem Offshore (-15 bp). Prosafe møter et tilbudsoverskudd i sitt marked, og Siem leverte fjerdekvar-

talstall som skuffet markedsaktørene. 

Kredittmarkedet ga investorene en god avkastning i mars. Vi har også et positivt syn på kredittmarkedet 

ved inngangen til april. Følgelig vil vi søke å identifisere investeringsalternativer med kursstigningspoten-

siale fremover. Vi vil også gjenta oppfordringen fra siste måneds rapport om at investorer som denne 

aktivaklassen passer for bør vurdere om dette er et godt tidspunkt for å gå inn i, eller øke, eksponeringen 

til kredittmarkedet.  



FORTE Norge 

Kurs per 31.3.2016:    111,0723 

FORTE Norge steg 3,68 prosent i siste måned. Fondet har derved levert 4,5 prosent bedre enn indeksen 

hittil i år, og i de siste 12 måneder er fondets netto avkastning 7,4 prosent høyere enn fondsindeksen. 

Mars var en relativt stabil måned på Oslo Børs, og hovedindeksen lå an til et par prosent stigning inntil 

de siste dagene av måneden. Oljeprisen svekket seg da vesentlig etter at det ble klart at den forventede 

avtalen mellom OPEC og Russland om frys av oljeproduksjonen antageligvis ikke vil finne sted. 

Fondsindeksen falt tilbake og endte til slutt kun med en moderat oppgang på 0,88 prosent i mars og 

negative 4,7 prosent hittil i år.   

Det er gledelig å notere at resultatet denne måneden var relativt jevnt fordelt mellom et stort flertall av 

aksjene i porteføljen. Kun tre av i alt 21 posisjoner i fondet gikk i minus. Det var børslokomotivene Yara, 

Telenor og DNB, hvor beholdningene i fondet er undervektet i forhold til vektingen i indeks. Et par 

aksjer sto frem med spektakulær avkastning. Det var de nyinnkjøpte aksjene, Scottish Salmon og PGS, 

som steg henholdsvis 22 og 20 prosent i verdi etter innkjøp.  

Markedet for laks har normalt pleid å svekke seg etter påske, og det var forventningen i år også, spesielt 

etter de rekordhøye prisene som ble oppnådd i løpet av vinteren.  Prisnivået viste seg imidlertid å 

vedvare. Dette skyldes bare delvis algeoppblomstringen i Chile, der over 2 prosent av det globale 

tilbudet de neste par årene gikk tapt. Denne fisken var imidlertid ikke slakteklar før til høsten, og 

påvirket dagens prisnivå i mindre grad. Dette vil imidlertid absolutt komme til å få betydning fra høsten 

av, og ut 2017. Vi trimmet litt av oppdrettsporteføljen i februar, men etter hendelsen i mars justerte vi 

opp igjen ved å ta inn Scottish Salmon. Aksjen er notert på Oslo Børs, men uten noen god grunn har den 

vært langt lavere priset enn de norske oppdretterne. FORTE Norges eksponering mot sjømat er nå 

rundt 18 prosent. Det forventer vi vil bidra til fortsatt meravkastning i fondet det neste året. I mars steg 

Marine Harvest 5 prosent, inklusive utbytte, mens NRS og Salmar økte med 12,7 prosent i verdi. Videre 

steg hvitfiskselskapet Havfisk med 10,5 prosent. 

Det norske og DNO falt noe tilbake etter svakere oljepris mot slutten av måneden, men steg likevel med 

1,3 og 1,6 prosent. PGS var svært volatil, men endte som nevnt 20 prosent høyere for måneden, mens 

Subsea7 steg 13,5 prosent etter at de vant kontrakter i Egypt. I shipping-sektoren leverte Wilh. 

Wilhelmsen ASA og Høeg LNG også godt, med kursstigninger på henholdsvis 10,2 og 5,4 prosent. 

Vår favoritt, Norwegian, som nå utgjør 9,5 prosent av fondet, steg 8,5 prosent i mars. Våre analyser 

tilsier at selskapet kan bli en vinner i slaget om langdistanseflygning over Atlanteren og til andre deler 

av verden. Langdistanse flåten vil øke fra ni Dreamlinere i dag, til 40 stk. i 2020.  Disse flyene har langt 

lavere drivstofforbruk enn dagens flåte og kan driftes mere effektivt, og gir således et formidabelt 

konkurransefortrinn. På kort sikt forventer vi også et meget godt førstekvartalsresultat.  

Yara falt 8 prosent i mars og bidrog derved med det største tapet i porteføljen. Kina har økt urea-

leveransen og prisene i gjødselmarkedet er kommet under nytt press. Yara er imidlertid et bunn solid 

selskap med høy kontantstrøm, og har over tid bevist at de kan tjene gode penger også i et tøft marked. 

Vi mener derfor at fallet den senere tid er noe overdrevet.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Det samme kan absolutt hevdes om DNB som falt 2,2 prosent i mars, og som nå ligger 49 prosent lavere 

i kurs enn for et år siden. Norske banker er langt bedre kapitalisert enn andre europeiske banker, men 

har allikevel blitt dratt ned etter uroen rundt soliditeten til tyske og italienske banker. Dette mener vi er 

ufortjent, og vi ser derfor solid oppside for DNB og andre norske banker.  

Med den porteføljesammensetning FORTE Norge har i dag føler vi oss trygge på at FORTE Norge vil 

fortsette å levere meravkastning. 



FORTE Global 

Kurs per 31.3.2016:    148,1545 

FORTE Global leverte bra i mars med 2,7 prosent netto avkastning målt i norske kroner. Fondets 

referanseindeks, MSCI All Countries uttrykt i amerikanske dollar, steg 7,4 prosent. En svekkelse av den 

amerikanske dollar på rundt 4,8 prosent forklarer det meste av forskjellen.  Hittil i år har fondet falt 

tilbake med 7,3 prosent i norske kroner, mens indeksen i dollar har steget 0,3 prosent. I denne perioden 

har dollaren svekket seg med 5,9 prosent. Det siste året er fondets avkastning -3,6 prosent, litt bedre 

enn indeksens fall med -4,4 prosent.  

ESB, den Europeiske sentralbanken, tok kraftige grep i mars for å få økt økonomisk vekst og å unngå 

deflasjon. Styringsrenten ble satt til null, noe som medfører negative renter på innskudd.  Likeså økte 

programmet for sentralbankens kjøp av verdipapirer i markedet som i realiteten finansieres ved 

pengetrykking.  I USA signaliserte FED, den amerikanske sentralbanken, at de fire rentehevingene som 

tidligere var annonsert for 2016 nå kunne bli redusert til kun to. Ifølge sentralbanksjef Janet Yellen 

burde bedringen i det amerikanske økonomien med økt vekst, et arbeidsmarked nær balanse, og 

stigende inflasjon tilsi en kraftigere renteøkning. Dette vil imidlertid styrke dollaren, og hensynet til den 

effekten for amerikanske eksportbedrifter, og ikke minst fremvoksende økonomier samt den globale 

økonomien tilsier, ifølge Yellen, at rentehevingen i USA blir på et moderat nivå.  Sentralbanksjefenes 

tiltak ble godt mottatt i aksjemarkedet og medførte at fallet i årets to første måneder i år ble tatt igjen i 

mars.  Utsikten til en avtale om frys i oljeproduksjon ble imidlertid kraftig redusert mot slutten av 

måneden, og førte til en viss svekkelse i markedet ved inngangen til andre kvartal. 

De fremvoksende økonomiene fortsatte oppgangen. I februar skyldes det økte råvarepriser, mens i 

mars var hovedårsaken relatert til svekkelsen i dollar. Det er positivt for de fleste utviklingsøkonomier 

ved at deres gjeldsforpliktelser blir lettere å håndtere. Vi tror at utsiktene til en global valutakrig, som 

mange har fryktet - spesielt investorer i fremvoksende økonomier, nå er i ferd med å avta.  Dette vil øke 

interessen for disse markedene igjen. Derfor vil vi antagelig øke fondets eksponering noe mot disse 

markedene i tiden fremover. FORTE Globals underfond i fremvoksende økonomier gjorde det godt i 

mars, og steg i snitt over 6 prosent målt i norske kroner.  

De amerikanske fondene steg også mere enn sine markeder og økte i snitt 4,4 prosent.  

Teknologifondet steg 4,4 prosent mens det globale helsefondet, med 70 prosent eksponering mot USA, 

falt 1,3 prosent. Hillary Clinton har sagt at hun vil redusere de skyhøye medisinkostnadene i USA og det 

har satt farmasiaksjer under press. I begynnelsen av måneden kjøpte vi inn et amerikansk fond rettet 

mot olje og energi i USA. I takt med oljeprisen sank det til 1,8 prosent i minus. De europeiske fondene 

steg 3,5 prosent og det japanske fondet 0,6 prosent. En relativt høy kontantandel i FORTE Global holdt 

også avkastningen noe tilbake. 

Vi ser en bra stigning i det globale aksjemarkedet gjennom året, og forventer at kombinasjonen av vår 

allokering til de beste sektor- og geografiske fond, samt deres erfarne og lokale forvaltere vil gi god 

avkastning også i tiden fremover.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder leverte nok en meget bra måned i mars! Fondet økte i verdi med 3,57 prosent, mens 

referanseindeksen steg 0,88 prosent. Hittil i år har fondet steget 8,55 prosent, mot indeksen som har falt 

5,76 prosent. Det er 14,3 prosent meravkastning så langt i år! De siste 12 måneder har fondet levert 

23,7 prosent netto avkastning, noe som gir en meravkastningen på 28 prosent. Det kan også nevnes at i 

løpet av de siste to år er avkastningen 36,8 prosent -  over 40 prosent mere enn fondsindeksen. Ingen 

andre norske aksjefond kommer nær disse tallene!  

Fondets gode avkastning ble denne måneden gjort mulig ved solide bidrag fra fondets teknologiaksjer, i 

tillegg til den sedvanlige meravkastningen fra oppdrettssektoren. I alt kom 1,9 prosent, altså mere enn 

halvparten av fondets totale avkastning på 3,6 prosent, fra teknologisektoren. Next Biometrics steg 

13,7 prosent og Q-Free fulgte tett på, med 13,4 prosent kursøking. Vi har et langsiktig positivt syn på 

Next, mens vi tidligere har sagt at vi forventer et «turn-around» i Q-Free. Det er hyggelig å se at det er i 

ferd med å skje, og vi venter at ytterligere oppside vil materialisere seg i løpet av året. Nordic 

Semiconductor, som er blant de største posisjonene i fondet, steg med 1,7 prosent for måneden. 

Til tross for forventninger om sesongmessig nedgang i eksportprisene for laks etter påske har de 

skyhøye prisene holdt seg oppe. Til en viss grad skyldes dette algeoppblomstringen i Chile som drepte 

over 25 millioner fisk, og derved reduserte det globale tilbudet med over 2 prosent de neste par årene.  

Etter denne hendelsen er det nå enda mere klart at det vil bli et stort underskudd av fisk de neste par 

årene, og derved svært høye eksportpriser fremover. Vi tror også at kostnadene i forbindelse med 

lakselus, som var spesielt stort utenfor Midt-Norge i fjor, vil avta en god del i år.  Dette medfører høyere 

marginer og enda bedre resultater for oppdrettsselskapene i regionen.  

Presset på europeiske banker i den senere tid har også påvirket fondets regionale banker. Sektoren ga 

et negativt bidrag på 0,3 prosent til avkastningen i fondet siste måned. Vi mener at sektoren nå har falt 

ufortjent mye, og det synes som at markedets forventninger til tap fra oljesektoren er overdrevet. Etter 

flere år med styrking av egenkapitalen vil bankene snart kunne øke utbyttene igjen, og da vil bankaksjer 

og egenkapitalbevis ganske sikkert komme tilbake til gamle høyder. Vi mener at verdistigning på rundt 

25 prosent i fondets bankaksjer er vel innenfor rekkevidde de neste tolv månedene. 

Fondets eksponering mot oljesektoren, som i dag er på 7,5 prosent av fondets verdi, består kun av Det 

norske Oljeselskap. I forrige månedsrapport nevnte vi at vi hadde tatt en kortsiktig posisjon i Statoil, 

men den har vi nå solgt ut igjen med en hyggelig gevinst. Det kan se ut til at vi får et nytt dipp ned i 

oljeprisen før vi ser en bedre markedsbalanse i løpet av høsten. Før den tid vil vi antagelig øke 

eksponeringen mot sektoren igjen. 

Vi er komfortable med en fortsatt høy vekting, rundt 30 prosent, mot oppdrettssektoren, da vi 

forventer at sjømat vil fortsette å gjøre det langt bedre enn øvrige sektorer på Oslo Børs. Bankaksjene 

føler vi oss også trygge på vil levere meget god avkastning, samtidig som at en stigning i oljeprisen vil 

sette fart i oljeaksjer.  

Kurs per 31.3.2016:    157,6109 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk:  Oljen driver kredittmarkedet 

Forte Fondsforvaltnings kredittforvalter, Arne Eidshagen, skrev før påske en artikkel i Kapital (5/2016) 

om hvordan endringer i oljeprisen slår inn i kredittmarkedet, og modellerte et vendepunkt for 

kredittmarkedet i mars. Nå som mars er tilbakelagt – hvordan gikk det, og hvordan ser det ut fremover? 

Øvelsen, oppdatert per 31. mars, er gjengitt i figuren under. I mars gikk oljemarkedet og 

kredittmarkedet samme vei. Begge markedene hadde positiv avkastning. Dette er normalt for disse 

markedene. Den positive sammenhengen skyldes at en stor andel av utstederne er aktive innenfor 

energirelaterte maritime sektorer. Volatiliteten er fortsatt høy, noe som antyder fortsatt usikkerhet.   

Innholdet i figuren er som følger: 

a. Avkastning per måned på olje- og kredittinvesteringer. Vi ser at disse to markedene normalt 

svinger samme vei. I februar var det et interessant unntak der oljeprisen gikk opp, mens 

kredittverdiene falt. Dette var grunnlaget for å spå et vendepunkt i mars.  

b. Korrelasjonen mellom kredittavkastning en måned og kredittavkastningen forrige måned.  Vi ser 

at det er en positiv sammenheng. Det betyr at kredittmarkedet trender. 

c. Korrelasjonen mellom oljemarkedet og kredittmarkedet på forskjellige tidspunkter: Figuren skal 

leses som at endringer i oljeprisen fører til endringer i kredittprisingen både spontant og en og to 

måneder frem i tid. Det vil si at oljemarkedet driver kredittmarkedet. 

 

 



d. Trendfremskrivning: Vi kan bruke korrelasjonene mellom avkastninger på forskjellige tidspunkter 

til å lage en trendfremskrivning.  Vi ser nå tegn til etableringen av en positiv trend i 

kredittavkastningene. 

Modellen fant et vendepunkt og antyder en positiv trend fremover. Tre andre viktige forhold peker 

også i retning av en positiv utvikling i kredittmarkedet herfra.  For det første er prisingen av mange 

obligasjoner i utsatte sektorer kommet ned, slik at den effektive renten på obligasjonene utgjør en 

betydelig buffer mot dårlig nytt. Videre later restruktureringene for forsyningsskipsrederier og en del 

andre energirelaterte utstedere til å foregå i ordnede former, slik at ulike obligasjonseiernes interesser 

blir ivaretatt. Endelig forventer vi at tegninger i kredittfond vil føre til føre til et positivt prispress for 

kredittobligasjoner. 

I Forte Fondsforvaltning legger vi opp til en makrobasert kredittforvaltning. Arbeidet med å identifisere 

drivere og å kvantifisere den forventede avkastningen i porteføljen på bakgrunn av disse driverne vil 

være en viktig del av denne prosessen. Vi håper at dette arbeidet er noe som kan tilføre vår 

kredittforvaltning noe eget, og på sikt gi bedre risikojustert avkastning i fondet.  

Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 


