
Høyere oljepris 

Oljeprisen steg markant i april, hovedsakelig fordi etterspørselen etter olje er i ferd med å ta seg 

opp. Høyere oljepris er positivt for oljeprodusentene, men negativt for de som bruker mye olje. 

Blant disse finner vi de fleste i utviklingsland. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,5 prosent i april, og er opp 1,7 

prosent hittil i år. Oslo Børs hovedindeks steg kraftig opp 4,9 prosent som følge av vesentlig 

høyere oljepris. Oslo Børs er imidlertid ned -0,7 prosent hittil i år. 

I USA kom det nye skuffende tall for nyansettelser utenfor jordbruket «Non farm payrolls» for 

april. Utenom jordbruket ble det skapt 160.000 nye arbeidsplasser, mot 208.000 i mars, ifølge 

statistikken fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er også den svakeste målingen siden 

september i fjor. På forhånd hadde økonomene ventet en sysselsettingsvekst på 195.000. I tillegg 

ble jobbveksten for februar og mars revidert ned med 19.000. De siste tre månedene har det i 

gjennomsnitt blitt skapt 200.000 nye jobber per måned. En separat undersøkelse viser at 

arbeidsledighetsraten holdt seg stabil på 5,0 prosent i april. Veksten i gjennomsnittlige 

timelønninger, som gir en indikasjon på hvor stramt arbeidsmarkedet er, var på 2,5 prosent i april 

sammenlignet med april i fjor. Antall nye søknader til arbeidsledighetstrygd er kommet ned til det 

laveste antallet som er registret i USA siden 1973. Arbeidsmarkedet er i bedring, og før jul i fjor 

annonserte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (FED) at det sannsynligvis blir 4 

rentehevinger i 2016. Dette er senere blitt nedjustert til 2 rentehevinger. Midt i mai er det fortsatt 

ikke kommet noen renteving. Som følge av dette har amerikanske dollar svekket seg noe. BNP-

veksten i USA i første kvartal steg 0,5 prosent på årsbasis, mot en forventet vekst på 0,7 prosent. 

Dette er hovedårsaken til at FED ikke har rørt rentene.  

Arbeidsledigheten i eurosonen ble rapportert til 10,3 prosent i mars. Dette underbygger bildet av 

en langsom innhenting av trendvekst for økonomien i valutaområdet.  Nivået er det laveste på 

nesten fem år. Den europeiske sentralbanken har iverksatt storstilte tilbakekjøp av verdipapirer, i 

et forsøk på å få fart på prisvekst og økonomisk vekst i eurosonen.  Italienske myndigheter har 

annonsert et «redningsfond» for utsatte italienske banker, og dette førte til oppgang blant 

europeiske banker. Forslaget er konstruktivt for bankinvesteringer både på egenkapital- og 

kredittsiden, ettersom systemrisikoen i banksektoren avtar. Den tyske ZEW-indeksen, som måler 

utsiktene for tysk økonomi for de neste 6 månedene, viste bedre tall enn først ventet. DAX-

indeksen i Frankfurt er imidlertid opp moderate 0,74 prosent i april.   

Kina femdoblet oljelagrene under oljekrisen og satte nye importrekorder av olje i år. Det bygges 

nye, store lagringsanlegg for olje i Kina.  Små oljeraffinerier øker importen kraftig, og eksporterer  
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drivstoff til asiatiske land. De siste månedene har den gjennomsnittlige oljeimporten til Kina ligget på 

nesten 7,4 millioner fat daglig. I første kvartal ble det importert 91,1 millioner tonn råolje, 13 prosent 

høyere enn i fjor. Fortsetter denne veksten, slik mange energieksperter tror, vil Kina i løpet av året gå 

forbi USA som verdens største oljeimportør i løpet av året. I fjor importerte USA i gjennomsnitt 7,37 

millioner fat daglig. 

Prisen på et fat nordsjøolje steg hele 17,4 prosent i april, fra 40,33 dollar per fat i begynnelsen av 

måneden, til 47,35 dollar per fat ved slutten av måneden. Det har vært samtaler mellom større 

oljeprodusenter om å fryse dagens produksjon for å øke oljeprisen, men dette har det ikke blitt noe 

av. I stedet har amerikanske oljelagre sunket, og etterspørselen etter olje økt. Selv om oppgangen i 

oljeprisen har vært etterlengtet, vil relativt lav oljepris senke aktivitetsnivået i norsk økonomi. Den 

norske arbeidsledigheten har imidlertid, ifølge Norges Bank, kommet litt ned, til 4,6 prosent i 

februar, fra 4,8 prosent i januar.  Det er spesielt i Hordaland og Rogaland arbeidsledigheten er størst. 

Den relativt lave oljeprisen har rammet disse områdene hardest.  

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, men mest sannsynligvis vil en stigende oljepris øke aktivitetsnivået i 

Norge. 

Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,3 prosent. Dersom oljeprisen fortsetter å stige, antas det at 

kjerneinflasjonen vil begynne å falle. Men det er et godt stykke ned til Norges Banks mål for 

kjerneinflasjonen på 2,5 prosent. Stiger oljeprisen kjapt, vil langsiktige renter gjøre et byks oppover. 

Samtidig vil påslaget som hver særskilt bank må betale ved opptak av nye lån falle. 

Høyere oljepris har medført at vi har sett litt nedsalg i laksesektoren og kjøp av olje- og 

oljeserviceaksjer på Oslo Børs. Dette skjedde til tross for at lakseprisen har holdt seg på høye nivåer. 

En sterkere krone er ikke positivt for laksesektoren. Slik sett går laks mindre bra, når olje går sterkt. 

Laksesektoren går best når den norske kronen er lav, men da er oljesektoren svak. 

Utvalgte nøkkeltall for april 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.04.2016

OSEBX 4,94 % 10 års stat, Norge 1,50

MSCI AC World 1,48 % 10 års stat, USA 1,82

S&P 500 0,27 % 3 mnd NIBOR 0,99

FTSE 100 1,08 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -2,54 % Brent Future 17,46 %

Euro/USD 0,61 % Gull 4,94 %

Euro/NOK -1,94 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.4.2016:    98,7122 

April var en god måned for FORTE Pengemarked, som leverte 0,27 prosent avkastning! 

Referanseindeksen ST1X ga til sammenligning 0,02 prosent. Hittil i år er fondet opp 0,92 prosent, mens 

indeksen har gitt 0,18 prosent. Avkastningen i april ble preget av at bankene må betale litt lavere 

kreditpåslag ved opptak av ny seniorgjeld.  

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

med cirka 16 basispunkter i april. 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 papirer, eller rentejusteringslån, med relativ høy 

kredittspread.  

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

månedene alt annet likt. 3 måneders NIBOR gikk fra 1,00 prosent til 0,99 prosent i april. Dette hadde 

ingen innvirkning på fondet.  

Litt lavere norsk arbeidsledighet, som følge av litt høyere oljepris, har stanset opp rentefallet. Snur 

norsk konjunktur, kommer det ikke flere rentekutt fra Norges Bank denne gang. Ytterligere 

konjunkturnedgang kan sende rentene i minus. Begge utfallene er like sannsynlige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,3 prosent. Dersom oljeprisen fortsetter å stige, antas det at 

kjerneinflasjonen vil begynne å falle. Men det er et godt stykke ned til Norges Banks mål for 

kjerneinflasjonen på 2,5 prosent. Stiger oljeprisen kjapt, vil langsiktige renter gjøre et byks oppover. 

Samtidig vil påslaget som hver særskilt bank må betale ved opptak av nye lån falle. 

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

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.4.2016:    107,3474 

FORTE Obligasjon hadde en fin utvikling i april, ettersom avkastningen ble 0,20 prosent, mens fondets 

indeks, ST4X, sank -0,62 prosent. Hittil i år er fondet opp 0,41 prosent, mot indeksen som har gitt 0,39 

prosent. Litt lavere kreditpåslag ved bankenes opptak av gjeld, førte fondet opp i avkastning i april. 

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

flytende rente. Norske 5 års Nibor swaprenter steg 28 basispunkter fra 0,94 til 1,22 prosent i løpet av 

april, noe som hadde meget negativ effekt på fastrentepapirene. I april lå 3 måneders NIBOR flatt 

med en marginal endring fra 1,00 prosent til 0,99 prosent, noe som ga flat utvikling i porteføljen av 

papirer med flytende rente. Vi har ikke gjort større endringer i porteføljen i april.  

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

16 basispunkter for seniorlån, 16 basispunkter for ansvarlige lån og 15 basispunkter for 

fondsobligasjoner. Dette har bidratt meget positivt til porteføljen i april.  

Fondet «yielder» nå 4,7 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i 

porteføljen samtidig som vi ikke får veldig stor endring i renter eller kreditpåslag, vil den effektive 

avkastningen fremover bli om lag 4,7 prosent årlig, frem til forfall på verdipapirene. En løpende yield 

på rundt 4,7 prosent et relativt høyt nivå i dagens lavrentemarked. 

Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,3 prosent. Dersom oljeprisen fortsetter å stige, antas det at 

kjerneinflasjonen vil begynne å falle. Men det er et godt stykke ned til Norges Banks mål for 

kjerneinflasjonen på 2,5 prosent. Stiger oljeprisen kjapt, vil langsiktige renter gjøre et byks oppover. 

Samtidig vil påslaget som hver særskilt bank må betale ved opptak av nye lån falle.  

Når rentene er så lave, er risikoen skjev. Det vil si at det er størst sannsynlighet for at de langsiktige 

rentene vil stige. Høyere renter kommer når konjunkturene bedres. Hvis dette skjer, synker 

kreditspreadene. Høyere renter er negativt for fastrenteobligasjoner, og det er derfor fordelaktig å 

senke renterisikoen ved å ha lavere rentebindingstid. Samtidig er det fordelaktig å ha lang 

kreditløpetid når kreditspreadene synker. FORTE obligasjon har senket modifisert durasjon

(rentebindingstid) til 1,7 år, samtidig som kreditløpetiden er over 4 år. Denne strategien vil være den 

aller beste i dagens markedsposisjon. Med en lav rente, som til og med kan nærme seg 0, vil de høye 

kreditspreadene likevel gi en god renteavkastning i FORTE Obligasjon over tid. 

 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.4.2016:    81,1164 

Til tross for at april var en volatil måned med flere kreditthendelser, viste kredittmarkedet styrke og ga 

god avkastning denne måneden.  Forte Kreditt hadde en avkastning på hele 2,25 prosent. Til 

sammenligning hadde DNBs kredittindeks en avkastning på tre prosent. Vi tror at utviklingen i april vil 

danne mønster for månedene som kommer. 

Forte Kreditt opplevde betydelige kursbevegelser på obligasjonene i april. Største positive bidragsyter 

var DNO (+59 bp), tett fulgt av TransOcean (+56 bp). Begge disse plasseringene er relativt nye i fondet 

og uttrykker vårt positive syn på kredittmarkedet.  BW Offshore (+47 bp) har kommet kraftig tilbake, i 

takt med oljeprisen.  DETNOR (+40 bp) er i dag den største enkelteksponeringen i porteføljen. Andre 

viktige positive bidragsytere var Bonheur (+22 bp), DNB (+17 bp), Seadrill (+14 bp), Verdibanken (+13 

bp) og BOA Offshore (+12 bp). 

Den viktigste negative bidragsyteren var Prosafe (-76 bp). Selskapet opplever forsinkelser i nybygg, 

kansellering av kontrakter og ingen mulighet for å refinansiere sine obligasjonslån. Vi valgte å si takk for 

følget, og solgte vår beholdning i Prosafes obligasjoner i april. Nest viktigste negative bidragsyter var 

Atlantic Offshore (-39 bp).  Atlantic Offshore har valgt å slå seg konkurs etter at forhandlinger med en 

obligasjonseiergruppe ikke kom i mål. Vår vurdering er at obligasjonseiergruppen her spilte seg av 

banen, siden det forelå et løsningsforslag som kredittanalytikere mente ville gi en verdi per obligasjon 

på mellom 25 og 30 prosent av pari. Obligasjonseiergruppen klarte hverken å få til en forbedret avtale, 

eller å akseptere avtalen som lå på bordet. Obligasjonen ble sist omsatt til midtkurs 1,45. Til sist bidro 

Tizir negativt (-6 bp). Fallet kom etter publiseringen av en kredittanalyse, som påpeker 

refinansieringsrisikoen i dette obligasjonslånet etter at selskapet rapporterte lavere produksjon av både 

ilmenitt og zirkon.   

Seadrill meldte at selskapet har inngått en avtale med bankene om forlengelse av trekkfasiliteter og en 

lettelse i låneklausulene i tilknytning til disse. I forkant hadde selskapet varslet at det ville presentere en 

full refinansieringsavtale før sommeren. Vi leser situasjonen som at det ikke lot seg gjøre å komme frem 

til en endelig avtale med kreditorene, og at partene ble enige om å gi prosessen mer tid.  Vi ser 

mangelen på en avtale som en svakhet, mens det er tydelig positivt at prosessen er i gang. Gitt 

annenhåndsmarkedet for rigger og drillskip, har bankene mye å tape og har følgelig sterke incentiver til 

å finne frem til en løsning.    

Verdibanken har nå skiftet navn til EasyBank, retter seg inn mot nye markeder og har fått inn nye 

investorer. Markedet har reagert positivt og sendt obligasjonskursen opp. 

Etter å ha mottatt kontantbetalinger som refusjon fra verftet, har BOA Offshore gjennomført 

tilbakekjøp av et etterstilt obligasjonslån, og tilbudt seg å kjøpe tilbake ytterligere volum i dette lånet. 

Den økte likviditeten er tydelig positiv for kredittkvaliteten. Vi ville ha foretrukket at likviditeten forble i 

selskapet, men har forståelse for at den etterstilte obligasjonen representerer en større reduksjon av 

selskapets likviditet. Alt i alt er det riktig at obligasjonsprisene skal komme opp.  

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



TransOcean meldte at de hadde funnet hyre for flyterriggen «Actinia», som tidligere var uvirksom.  Dette 

fyller inn bildet av bedrede utsikter for riggselskapene, og er en delforklaring for det positive bidraget fra 

TransOcean i porteføljeavkastningen i april.   

Kreditthendelser i utstederselskapene i porteføljen i april fulgte et mønster som vi tror er representativt 

for fremtidige restruktureringer.  Til dels så vi restruktureringer som økte obligasjonseierverdiene.  Dette 

gjelder Volstad Shipping hvis tilbakekjøp av obligasjoner førte til et positivt avkastningsbidrag i april (+9 

bp).  Tilsvarende ga Golden Energys tilbakekjøp et lite positivt bidrag (+3 bp).  Atlantic Offshore er et ek-

sempel på en feilet restrukturering der selskapet meldte oppbud. Vi tror ikke at siste ord er sagt i denne 

saken, og tror at verdiene vil komme opp.  Obligasjonseierne tillot Viking Supply Ships å betale en ku-

pong i form av økt hovedstol.  En slik payment-in-kind vil trolig være del av løsningen i forbindelse med 

fremtidige restruktureringer.  En viktig konsekvens av tilbakekjøpene er at eksponeringen i fondet mot 

stressede kreditter stadig avtar. 

En rekke øvrige utstedere i det nordiske kredittobligasjonsmarkedet opplevde kreditthendelser i april. 

Utstedere der Forte Kreditt ikke er investert, og som opplevde kreditthendelser var I.M. Skaugen, Har-

kand, Trigon Agri, Cecon, Havila, Metro Exploration, Oro Negro, Gulf Keystone. 

Blant obligasjonslånene som vi antar at må endres i tiden som kommer, er et obligasjonslån utstedt av 

Volstad Subsea. Siden obligasjonsmarkedet er stengt for denne typen utstedere tror vi at denne obliga-

sjonen må forlenges.  Gitt at vi i dag priser denne obligasjonen på kurs 65, føler vi oss trygge på at re-

struktureringen vil være verdiskapende for obligasjonseierne og fondet. Seadrill må presentere en refi-

nansieringsplan, men vi forventer ikke at denne foreligger før mot slutten av året. Ytterligere endringer 

på Viking Supply Ships obligasjon må forventes.  Vi har også registrert at Farstad har hyret rådgivere for 

å vurdere selskapets kapitalstruktur.  

En rekke makrobaserte drivere tillater oss å tegne en konstruktivt bilde av kredittmarkedet fremover.  

Aksjemarkedets volatilitet har kommet mye ned. VIX-indeksen, som viser markedsforventede aksjevola-

tiliteter, ligger på stabile og lavere nivåer sammenlignet med de første månedene av året. 30-dagers rul-

lerende volatilitet målt på hovedindeksen på Oslo Børs kom tydelig ned i mars og har ligget flatt i april på 

omkring 18 prosent. Aksjemarkedet har kommet opp, noe som underbygger aktivaverdiene i selskape-

ne. Oljeprisen har kommet opp siden bunnoteringene i februar og lå på 48 dollar per fat ved utgangen 

av april. Mange andre råvarer og rater som har relevans for kredittmarkedet økte også. For spesielle sek-

torer og utstedere vil vi fremheve økningen i polysilisiumprisen og det stabilt høye nivået på lakseprisen, 

som viktige drivere av avkastningen i kredittmarkedet fremover. Likeledes er kredittmarkedets tilbøye-

lighet til å trende et klart positivt tegn ved inngangen til mai måned. 

Internasjonale kredittmarkeder har sett inngang i kredittpåslagene og tilhørende kursgevinster.  Bloom-

bergs Corporate High Yield US Energy Index viste en reduksjon i kredittpåslagene på om lag 250 basis-

punkter i april. Vi har ikke sett samme dramatiske positive utvikling i vårt hjemlige kredittmarked. Årsa-

ken til dette er trolig at vårt marked er langsommere i å endre prisene, men også at en det av utstederne 

i vårt marked opplever sterkt finansielt stress. Den driveren som kan utløse en sterkt kursoppgang i vårt 

marked er oljeprisen.   

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at kredittfond nå får netto innskudd. Dette peker i tydelig po-

sitiv retning for et relativt illikvid marked, som det norske kredittobligasjonsmarkedet.  Vi tror at marke-

det vil reprise attraktive kreditter hurtig.  



FORTE Norge 

Kurs per 30.4.2016:    120,8084 

Med oljerelaterte aksjer i spissen hadde Oslo Børs i april sin beste måned siden oktober i fjor. 

Fondsindeksen steg med 4,92 prosent, mens FORTE Norge steg hele 8,77 prosent og slo derved 

referanseindeksen med 3,85 prosent i april.  Hittil i år har fondet levert 8,53 prosent netto avkastning 

til sine investorer. Det er 9,65 prosent bedre enn markedet som fortsatt er 1,12 prosent i minus.  Med 

dette har FORTE Norge gitt den nest høyeste avkastningen blant alle norske aksjefond i år, bare slått 

av Forte Trønder.  

Oljeprisen steg 18 prosent i april og det førte energiaksjene på Oslo Børs opp 10 prosent. FORTE 

Norges oljerelaterte aksjer, som nå utgjør 25 prosent av fondet, steg samlet 26,7 prosent og bidro 6,3 

prosent til fondets totalavkastning. Høyest gevinst kom fra den største posisjonen, DNO, som utgjør 

nær 10 prosent av fondet, og som steg 45 prosent i løpet av måneden. Siden laveste verdi i januar har 

DNO-kursen mer enn doblet seg.  Den tilsvarende store posisjonen i Det norske Oljeselskap steg 16 

prosent i april og har økt 69 prosent siden laveste kurs i år.  Vi høster nå resultatene av våre analyser 

av disse aksjene, og det faktum at vi torde å kjøpe de når de fleste andre dumpet både DNO og Det 

norske. Våre investeringer innen oljeservice kastet også bra fra seg, da Subsea 7 og PGS steg 

henholdsvis 15 og 18,3 prosent. Vi mener at vi nærmer oss en balanse i oljemarkedet og forventer 

stigende oljepris fremover. Vi har derfor fortsatt en overvekt i beholdningen av oljeprodusenter. 

De to øvrige store posisjonene i porteføljen, Norwegian Air med 9,2 prosent og DNB som veier 8,6 

prosent i fondet, steg henholdsvis 19,3 og 6,8 prosent.  Norwegian leverte et godt 

førstekvartalsresultat, samtidig som at aksjen ble løftet av den amerikanske godkjenningen som 

omsider kom. Troen på Kjos’ suksess med langdistanseflyvninger er tiltagende i aksjemarkedet og vi 

forventer en fortsatt solid kursstigning.  DNBs resultat for første kvartal overgikk forventningene, og 

den solide oppbyggingen av bankens ansvarskapital var spesielt positivt. Det gir rom for langt høyere 

utbytte fra og med neste år, noe som vil være kursdrivende. Fondets nye posisjoner i Orkla og 

Borregaard gikk også bra i april. Borregård steg 11,2 prosent, mens Orkla leverte 7 prosent. 

Lakseaksjene var under press siste måned. Etter påske har disse aksjene normalt gått inn i en 

sesongmessig dårligere periode, og i år styrket kronekursen seg samtidig, noe som ikke er til fordel for 

eksportørene. På toppen av dette kom melding om at sykdomstilfeller utfor Frøya, der både Salmar, 

Lerøy og Marine Harvest har mye fisk i sjøen.  Med tanke på den kraftige kursøkingen i lakseaksjene i 

første kvartal, kunne man forvente en større reaksjon til alt dette. Lakseprisen har imidlertid visst seg 

veldig robust og ligger fortsatt i underkant av 60 kroner per kilo.  Det førte til at fondets beholdning av 

lakseaksjer, som utgjør 17 prosent av fondet, falt med relativt moderate 3,2 prosent. 

Hvitfiskprodusenten Havfisk som veier 3,5 prosent falt tilsvarende.  

Vi er komfortable med fondets høye eksponering mot olje og sjømat, og vi forventer at disse 

sektorene, pluss den store posisjonen i Norwegian, vil fortsett å levere meravkastning de neste 12 

månedene. Samtidig er porteføljen støttet av de mest solide bank-, industri- og shippingaksjene på 

Oslo Børs.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 30.4.2016:    148,1545 

Verdensøkonomien går rimelig bra om dagen, og det førte til 0,4 prosent avkastning for FORTE Global 

i april. Hittil i år har fondet falt 6,9 prosent i norske kroner, mens fallet de siste 12 måneder er 1,1 

prosent. Tilsvarende tall for referanseindeksen, MSCI All Countries i USD er 1,5 prosent opp i april, 1,7 

prosent hittil i år og en nedgang på 6,7 prosent de siste 12 måneder.  De siste tre årene har FORTE 

Global gitt en årlig netto avkastning på 10,1 prosent.  

I løpet av april valutasikret vi fondets dollareksponering mot norske kroner, og fondet har nå minimal 

eksponering mot endringer i euro- og dollarkursen. Videre valutafluktuasjoner bør derfor ha mindre 

effekt på fondets avkastning fremover.  

Det globale aksjemarkedet og hele verdensøkonomien fortsetter å bli styrt av de tre C’er: China 

(Kina), Commodities (Råvarer) og Central banks (Sentralbankene). Frykten for den harde landingen i 

Kina synes å ha avtatt på kort sikt, men vedvarer over noe lengere tid. Den senere tid har man igjen 

opplevd stor økning i kredittgiving, noe som på sikt øker frykten for bankkollaps og påfølgende 

systemkriser. På den andre siden har den nye kreditten satt fart på nybygg og infrastruktur, slik at 

etterspørsel etter råvarer som jern, sement og andre metaller har økt igjen.  Det har vært positivt for 

den andre C’en, Commodities, som har løftet de fremvoksende markeder. Blant råvarene finner man 

også råolje som har steget betraktelig den senere tid. Verdensøkonomien, spesielt de fremvoksende 

markedene, etterspør langt mere olje om dagen enn hva prognosemakerne har spådd. Tilbud og 

etterspørselsgapet ser derfor ut til å bli redusert langt raskere enn antatt, og vi kan se en balanse i 

markedet, og derved høyere oljepris, allerede på sensommeren. Dette har ført til solid oppgang i 

energiaksjer den senere tiden.  Den siste C’en, Central Banks, styrer det lave rentenivået vi har og det 

er svært positivt for aksjemarkedet. I USA holder den amerikanske sentralbanken igjen på 

renteøkningen til tross for at økonomien og arbeidsmarkedet er stadig bedre. I Europa og Japan har 

sentralbankene presset renten til under null, og det er få utsikter til endring. På samme tid pøser de 

på med likviditet til markedet. Selv om økonomiene i Europa og Japan er svake og viser veldig lav 

vekst, vil sentralbankenes tiltak antagelig føre til at man unngår vesentlig markedsturbulens. I stedet 

kan vi få moderat oppgang fra lave nivåer, noe som kan gi hyggelig prosentuell avkastning.   

Det amerikanske markedet endte relativt flat for måneden, men FORTE Global fikk bra uttelling på 

sine nyinnkjøpte energifond som bidro 1,1 prosent til den positiv avkastningen. Det amerikanske 

teknologifondet gikk imidlertid dårligere og reduserte avkastningen med 0,9 prosent. Emerging 

Markets-fondene viste også bra verdiøkning, mens det europeiske small-midcap-fondet førte Europa-

eksponeringen i minus.  

Ved inngangen til mai måned har fondet en høy kontantdel, på 15 prosent. Vi har økt eksponeringen 

mot fremvoksende markeder til 19 prosent andel av fondet, mens Europa og USA utgjør 30 prosent 

hver. Japans andel er 6 prosent. Sektorvis har det vært en økning i eksponering mot energi og olje. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

I et sterkt marked på Oslo Børs siste måned, hvor sjømatsektoren var i motvind, fortsetter likevel FORTE 

Trønder å levere sterk avkastning. I april steg fondet 4,7 prosent, marginalt bak fondsindeksen som steg 

4,9 prosent. Hittil i år har fondet økt 13,7 prosent, mens indeksen viser 1,1 prosent i minus. Siste 12 

måneder ligger avkastningen på 23,4 prosent. Det er 28,4 prosent bedre enn indeksen. De siste 3 år har 

fondet levert en årlig netto avkastning på 17,9 prosent. Med disse tallen mottok FORTE Trønder i april 

fem stjerner, den høyeste ratingen, hos fondsratingsselskapet Morningstar.  

I forventning om litt svakere utvikling blant lakseaksjene, etter den sterke oppgangen i første kvartal, 

reduserte vi noe av beholdningen i sektoren i begynnelsen av måneden. Samtidig økte vi 

oljeeksponeringen, i påvente av høyere oljepris. Dette viste seg å være vellykket og bidro til høy 

avkastning, til tross for nedgang innen sjømat. Stor kursoppgang i Next Biometrics var også en viktig 

bidragsyter til avkastningen. 

Oljeaksjene i FORTE Trønder, som nå utgjør 23 prosent av porteføljen, steg i snitt 18 prosent og bidro 

3,4 til totalavkastning i april. Det norske steg 16 prosent, reservetrønderen Statoil 11 prosent og 

nykommeren DNO steg 21 prosent etter at aksjen ble tatt inn mot slutten av perioden. Det kan synes 

langt fra Trøndelag til Kurdistan, men vi minner om att fondets investeringsstrategi som beskrevet i 

vedtektene sier at fondet skal investere hovedsakelig i selskaper med nær tilknytting til regionen.  Det 

gir rom for at vi i perioder å gå litt utenfor når vi ser spesielt gode cases, slik tilfelle nå var med DNO. 

Den klare vinneren denne måned var Next Biometrics som gikk fra 95 til 150 kroner i kurs, og bidro 

derved 1,8 prosent til resultatet. Next annonserte at de som første selskap i verden nå er i stand til å 

produser id-brikker som er elastiske og bøyelige, slik at de kan monteres på adgangskort, betalingskort 

etc. Dette segmentet forventes å bli det neste store markedet for finger-id-brikker. Samtidig annonserte 

selskapet den første ordren for denne typen brikke. Dette var veldig positive nyheter og øker vår tro på 

selskapets fremtid. Medisteam leverte et godt resultat i april og aksjen steg 10 prosent. Nordic 

Semiconductor skuffet derimot og aksjen falt svakt fra start i perioden. Q-Free aksjen bekreftet den 

positive utviklingen selskapet er inne i, og steg videre med 3 prosent. 

På grunn av den lave tilbudsveksten holder lakseprisene seg sterke. Det har bidratt til bare moderat 

kursnedgang blant oppdrettsaksjene i en periode da vi kunne forvente stort fall. Dette er normalt en 

svak sesongmessig periode, og styrkingen av norske kroner veier i tillegg negativt på eksportinntektene. 

Det ble også stor usikkerhet i markedet da det ble meldt om laksesykdommen ILA ved Frøya, der både 

Salmar, Marine Harvest og Lerøy har lokaliteter.  Vi var raskt ute med å selge oss ned, hovedsakelig i 

Salmar, da vi fikk nyheten. Da det senere begynte å se ut til at tapene likevel ikke vil bli ble så alvorlige, 

kjøpte vi oss tilbake til en langt lavere kurs.  I snitt ble tapene blant lakseaksjen rundt 3 prosent. 

Utstyrsleverandøren til oppdrettsnæringen, AKVA Group, viser god vekst og aksjekursen steg 13,9 

prosent i april.  

Kurs per 30.4.2016:    165,0563 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



SpareBank1 SMN falt 2 prosent medregnet utbytte, og Melhusbanken falt 2,5 prosent etter at de 

foretok en emisjon som FORTE Trønder deltok fullt ut i. Kursen i Møre Sparebank var uendret, og 

Helgeland Sparebank leverte gledelige 8,9 prosent avkastning. Førstekvartalsresultatet i SMN var 

foruten høyere tapsavsettinger stort sett som forventet.  Det er positivt at avsettingene er generelle og 

at det foreløpig ikke er identifisert individuelle tap. Det er spesielt innen offshorenæringen på 

Sunnmøre de potensielle problemene ligger. Vi tror de mulige problemene er overkommelige og 

forventer bra kursstigning i egenkapitalbeviset til SMN. 

Som kjent er det ingen garanti for fremtidig avkastning, men vi jobber hardt for at FORTE Trønders gode 

tall skal fortsetter videre fremover.  



Skråblikk:  Fra særstilling til omstilling 

I en periode hvor Norge ikke lenger er i en særstilling, med høye oljeinntekter som strømmer inn, må vi 

tenke nytt og vi må tenke omstilling. Hva skal Norge leve av etter oljen? I dette Skråblikket ønsker vi å 

peke på Finansnæringen som en arvtaker etter oljenæringen. Finansnæringen er en kompetanseintensiv 

næring med høy verdiskaping, høy sysselsetting og høy produktivitet. I tillegg er det en eksportnæring, 

med produkter som kan kjøpes av utenlandske aktører. 

Finansnæringens vekst i verdiskaping i Norge har vært formidabel. Fra 2000 til 2013 steg verdiskapingen 

fra 40 til 140 milliarder. Finansnæringen utfører en rekke samfunnsvitale funksjoner. Næringen 

sysselsetter rundt 55 000 mennesker og er en nettverksnæring som kobler de som har kapital til overs 

og ønsker å spare, med dem som har behov for kapital til forbruk og investering og trenger å låne. 

Finansnæringen tilbyr investorer plassering av kapital i ulike aktiva- og risikoklasser, noe som er 

avgjørende, blant annet for våre pensjoner. Finansnæringen skaffer investorer til store prosjekter. 

Finansnæringen tilbyr forsikring som gjør det mulig å møte uforutsett risiko som vi ikke er i stand til å 

bære alene. Samtidig har finansnæringen utviklet et effektivt system for betalingsformidling gjennom 

kort, mobil og internett, slik at vi i dag strengt tatt ikke trenger kontanter. 

Sammensetningen av den norske finansnæringen etter antall selskaper 2012 

Kilde: (Forskningsrapport «Kapitalforvaltning i Norge – en ny vekstnæring?» (2013) Professor Torger Reve m.fl.) 

Nye digitale løsninger erstatter tradisjonelle tjenester. Norsk finansnæring er i ferd med å bli mer og 

mer teknologidrevet, og har vist seg svært omstillingsdyktig med gode evner til å bruke teknologi i sitt 

tjenestetilbud. Fintech er det nye buzzordet, og finansbedriftenes endringsevne og -vilje, gjør bransjen 

godt rustet til å tiltrekke seg kunder, og hevde seg i en konkurranse med stadig flere utfordrere, både 

nasjonalt og internasjonalt. 

I dag har finansnæringen et enormt uutnyttet internasjonalt potensiale. I Norge er det utviklet effektive 

løsninger som gjør norsk finansnæring konkurransedyktig. I dag betjener finansnæringen i Norge i stor 

grad norsk næringsliv, men vi har banker som er de beste i verden på sine områder, eksempelvis innen 

offshore, shipping, og sjømat.  



Oslo Børs er ledende i verden innen energisektoren, shipping og sjømat. Finansnæringen kan følge 

norsk næringsliv ut i verden på andre områder også. Til tross for dette er Finansnæringen den eneste 

næringen av tilsvarende størrelse som ikke har et departement med næringsansvar og heller ikke en 

egen næringspolitikk. 

Fremveksten av Statens pensjonsfond utland er en god illustrasjon på hvilken rolle kapitalforvaltning 

spiller i norsk økonomi. Overgangen fra en naturressursbasert- til en finansbasert økonomi, viser jo 

nettopp finansnæringens økende samfunnsmessige betydning. For en kapitalnasjon som Norge vil 

dermed finansnæringen bli mer og mer viktig i årene som kommer. Det bør settes inn ressurser for å få 

løftet næringens betydning frem i lyset, og bidra til at norsk finansnæring i større grad 

internasjonaliseres.   

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. 


