
Er den amerikanske økonomien av sporet? 

Vesentlig lavere antall nyansettelser i USA enn forventet, samtidig som tidligere måneders tall er 

revidert kraftig ned, sår tvil om amerikansk økonomi virkelig er på rett spor.   

I USA kom det rapporter om en BNP-vekst i 1.kvartal på 0,8 prosent årlig vekst. Dette er ikke et 

spesielt høyt tall, men det amerikanske arbeidsmarkedet synes å ha bedres. Det ble imidlertid kun 

skapt 38 000 nye arbeidsplasser utenom jordbruket i mai. Det viser statistikken, også kjent som 

månedens viktigste nøkkeltall, fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Den magre 

sysselsettingsveksten er den dårligste siden september 2010. På forhånd var det ventet 158 000 

nye arbeidsplasser i mai. En separat undersøkelse viser at arbeidsledighetsraten likevel falt til 4,7 

prosent fra 5,0 prosent. Veksten i amerikanernes gjennomsnittlige timelønninger, er et tegn på 

hvor stramt arbeidsmarkedet og en indikator på fremtidig inflasjon, avtok til 0,2 fra 0,3 prosent på 

månedsbasis. Tidligere har den amerikanske sentralbanken (FED) signalisert at den står klar til å 

heve rentene, hvis økonomien er på rett spor. Den første renteøkningen siden før finanskrisen 

kom i desember og FED har holdt døren åpen for en ny renteheving i sommer. Den amerikanske 

sentralbanken forventes å øke renten på sitt juni- eller julimøte. FED mener at økonomien går så 

bra at det er behov for å øke renten litt. 

Den europeiske sentralbanken gjorde som ventet ingen endringer i politikken på siste rentemøte. 

Sentralbanksjef Mario Draghi understreket imidlertid at risikoen fortsatt heller mot lavere 

konjunkturer selv etter at den europeiske sentralbankens (ESB) igangsatte tiltak, som ifølge Draghi 

selv, «har utgjort stor forskjell». Sentralbanken jekket opp sine inflasjonsforventninger for 

eurosonen fra 0,1 til 0,2 prosent i 2016. For 2017 er estimatet uendret på 1,3 prosent, mens 2018-

forventningen tas ned fra 1,8 til 1,6 prosent. Det antas at inflasjonen vil begynne å ta seg opp 

senere i år. Samtidig jekker ESB opp forventet BNP-vekst for 2016 fra 1,4 til 1,6 prosent. For 2017 

er estimatet uendret på 1,7 prosent, mens det for 2018 er jekket ned fra 1,8 til 1,7 prosent. Draghi 

gjentok for øvrig at sentralbanken vil bruke alle tilgjengelige instrumenter for å få fart på 

økonomien - såfremt bruken kan rettferdiggjøres. 

Kina venter at den økonomiske veksten i 2016 går saktere enn i fjor. Sannsynligvis blir veksten på 

mellom 6,5 og 7 prosent i år. Det er et halvt prosentpoeng svakere enn fjoråret, og signaliserer at 

selv myndighetenes kraftige stimulustiltak ikke vil greie å holde veksten over 7 prosent. Kinesisk 

økonomi er nå inne i sin svakeste vekstperiode på 25 år og millioner mister jobben. Ikke siden 

sanksjonene mot Kina etter studentopptøyene i 1989 har økonomien gått dårligere, og mens årets 

folkekongress finner sted forsvinner millioner av jobber i stålindustrien og kullverksindustrien. Det 

er i realiteten snakk om at mellom 5 og 6 millioner statlige arbeidsplasser vil forsvinne de neste  
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2-3 årene. En rekke av Kinas statlige monopoler skal nå åpnes for konkurranse. Både oljebransjen, 

teleselskapene, strømleverandører og samferdsel får nå konkurranse fra private, i et forsøk på å 

gjøre sektorene mer konkurransedyktige.  

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,1 prosent i mai og er opp 1,8 prosent 

hittil i år. Oslo Børs hovedindeks steg 1,8 prosent som følge av høyere oljepris. Oslo Børs er dermed 

opp 1,2 prosent hittil i år. 

Prisen på et fat nordsjøolje steg 5,4 prosent i mai, fra 47,35 dollar per fat i begynnelsen av måneden, 

til 49,93 dollar per fat ved slutten av måneden. En stigende oljepris medfører at optimismen gradvis 

kommer tilbake. Oljeselskapene merker selvsagt dette først, men etter en periode med lav oljepris vil 

det ta tid før oljeservicebransjen bedrer seg. I mange selskaper foregår det massive 

omstruktureringer, gjerne ved at obligasjonsgjeld kjøpes tilbake eller konverteres til aksjer. Flere 

selskaper i denne bransjen vil sannsynligvis ikke overleve, med mindre vi får en rask oppgang i 

oljeprisen. For oljenæringen kan det være skjebnesvangert å miste høy kompetanse som omstilles til 

andre næringer. Før eller siden vil oljeprisen gjenvinne gamle høyder, og da må kompetansen bygges 

opp på nytt.   

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

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

kjerneinflasjonen på 2,5 prosent. Høy inflasjon skal medføre at langsiktige renter stiger. Nå kan 

inflasjonen komme litt ned hvis den norske krone styrker seg, men det er begrenset hvor lang tid vi 

kan ha negative realrenter. Etter hvert kan de negative realrentene skape urealistiske høye priser på 

realaktiva. Vi tror derfor at rentenivået vi ser i dag er en rentebunn, i alle fall på langsiktige renter. 

Utvalgte nøkkeltall for mai 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.05.2016

OSEBX 1,82 % 10 års stat, Norge 1,37

MSCI AC World 0,13 % 10 års stat, USA 1,83

S&P 500 1,53 % 3 mnd NIBOR 0,97

FTSE 100 -0,18 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,97 % Brent Future 5,32 %

Euro/USD -2,82 % Gull -5,86 %

Euro/NOK 0,95 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.5.2016:    98,9900 

Mai ble en meget god måned for FORTE Pengemarked, som leverte 0,28 prosent avkastning. 

Referanseindeksen ST1X ga til sammenligning 0,04 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,20 prosent, 

mens indeksen har gitt 0,22 prosent. Avkastningen i mai 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 8 basispunkter i mai. Dette førte til at kursene på papirene i fondet steg. FORTE 

Pengemarked sitter for tiden med omlag 23 prosent i særinnskudd i bank og over 20 prosent på 

bankkonto, fordelt på 2 banker. Resten er plassert i FRN-lån, utstedt av solide banker med relativ 

høy kredittspread.  

3 måneders Nibor endret seg marginalt fra 0,99 prosent til 0,97 prosent i mai, noe som ga liten effekt 

på porteføljen av papirer med flytende rente. 
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Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,3 prosent. Norges Banks målsetting er på 2,5 prosent, og 

helt siden juni i fjor har kjerneinflasjonen ligget over målsettingen. Denne må snart begynne å 

komme ned, spesielt hvis en oljeprisoppgang styrker den norske kronen. Inflasjon er imidlertid 

forventningsrettet, og desto lengre kjerneinflasjonen holder seg her oppe befester den nivået. 

Såpass høy kjerneinflasjon tilsier at Norges Bank neppe senker rentene videre ned, og at vi må belage 

oss på høyere renter fremover.  



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.5.2016:    108,2985 

FORTE Obligasjon hadde en meget fin utvikling i mai! Avkastningen ble 0,89 prosent, mens fondets 

indeks, ST4X, steg 0,15 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,30 prosent, mens indeksen har gitt 0,51 

prosent avkastning. Lavere kreditpåslag ved bankenes opptak av gjeld, førte fondet opp i avkastning i 

mai. 

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

flytende rente. Norske 5 års Nibor swaprenter sank 3 basispunkter fra 1,22 til 1,19 prosent i løpet av 

mai, noe som hadde marginalt positiv effekt på fastrentepapirene. I mai lå 3 måneders NIBOR litt 

lavere med en marginal endring fra 0,99 prosent til 0,97 prosent, noe som ga liten effekt på 

porteføljen av papirer med flytende rente. 

Vi har ikke gjort større endringer i porteføljen i mai.  

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

8 basispunkter for seniorlån, 20 basispunkter for ansvarlige lån og 13 basispunkter for 

fondsobligasjoner. Dette har bidratt meget positivt til porteføljen i mai, spesielt den store 

reduksjonen i spread på ansvarlige lån.  
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Fondet «yielder» nå 4,65 prosent frem til forfall. Dette betyr at dersom 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 4,65 prosent årlig, frem til forfall på verdipapirene. En løpende yield 

på rundt 4,65 prosent er et relativt høyt nivå i dagens lavrentemarked, og vil sørge for at FORTE 

Obligasjon vil hevde seg bra i konkurransen med andre obligasjonsfond. 

Strategien fremover vil være å holde kort rentebinding i porteføljen. I øyeblikket er den på rundt 2 år. 

Dette gjør porteføljen mindre sårbar hvis de langsiktige rentene skulle begynne å stige. De langsiktige 

rentene er så lave at det er begrenset hvor mye de kan gå videre ned. Kreditspreadene er imidlertid 

høye, og vi har tatt lange posisjoner med hensyn til spreadene. Slutter spreadene å stige, vil 

porteføljen ha såpass høy løpende fremoverskuende effektiv rente at avkastningen vil bli bra uansett 

hva som vil skje med det underliggende langrentemarkedet. 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.5.2016:    82,9010 

Mai ble en ny sterk måned med høy avkastning. Forte Kreditt hadde en avkastning på 2,2 prosent i 

mai, på linje med forrige måneds avkastning. Refinansieringsplaner og avtaler om lettelser i 

låneklausulene førte til kursløft i flere av obligasjonslånene i porteføljen. Høyere oljepriser og 

avtagende volatilitet understøtter kredittmarkedet fremover. 

En rekke selskapshendelser, eller informasjon om mulige fremtidige hendelser, har vært av 

betydning for avkastningen i kredittmarkedet i mai. Seadrill fremla regnskapstall som slo 

analytikernes forventninger på omsetning og inntjening, men vi venter fortsatt på en endelig 

refinansieringsplan for selskapet. En slik plan skal fremlegges inneværende år, men vi forventer at 

prosessen vil bli langvarig og at planen således ikke fremlegges før mot slutten av året. DETNOR ba 

om, og fikk aksept for, lettelser i klausulene for en av sine obligasjoner mot at obligasjonen skal 

innløses på kurs 104. Prosafe meldte at de vil oppdatere markedsaktørene om sin finansielle 

posisjon. Vi har valgt å selge oss ut av Prosafes obligasjoner. DOF meldte at selskapet er i dialog med 

långivere, obligasjonseiere og aksjonærer om en helhetlig løsning på selskapets kapitalsituasjon. Gitt 

en pris på cirka seksti prosent av pari, forventer vi en god avkastning på denne plasseringen, til tross 

for at vi forventer å måtte akseptere en forlengelse av lånet. Teekay Offshore Partners presenterte 

en refinansieringsplan som innebærer en forlengelse av to obligasjonslån. Selskapet tar opp et lån 

fra morselskapet TK Corp. I tillegg skal det hentes egenkapital. BWO presenterte også en 

refinansieringsplan. Planen innebærer at obligasjonslånene forlenges og at kupongen settes til tre 

måneders NIBOR + 450 basispunkter (bp). Selskapet har til hensikt å hente 100 millioner dollar i ny 

aksjekapital og bankene aksepterer å forlenge sine lån. I tillegg gjøres det lettelser i låneklausulene 

både for obligasjonene og for bankgjelden. Vår vurdering er at refinansieringsplanen i Teekay 

Offshore Partners er svært positiv, noe som reflekteres i prisingen av obligasjonene. Vi er mer 

skeptiske til refinansieringsplanen i BW Offshore, dels fordi vi er usikre på om planen vil finne 

tilstrekkelig støtte hos de ulike interessentene, og dels fordi vi er usikre på om refinansieringsplanen 

skaffer selskapet tilstrekkelig likviditet frem til forfallet av obligasjonslånene. Vi har følgelig solgt BW 

Offshore-obligasjoner og kjøpt Teekay Offshore Partners-obligasjoner i mai. DNO melder om mottak 

av betalinger fra de kurdiske selvstyremyndighetene. Det ser ut til at betalingene nå kommer mer 

rettidig, noe som er en viktig årsak til kursgevinstene i DNOs obligasjonslån.  

De viktigste positive bidragene til porteføljeavkastningen i Forte Kreditt i mai kom fra Teekay 

Offshore Partners (+85bp), DETNOR (+32 bp), DNO (+23 bp), Bonnheur (+19 bp) og Exmar (+15 bp).  

De betydeligste negative bidragene kom fra Volsstad Subsea (-17 bp), Corral Petroleum (-15 bp), 

Transocean (-13 bp) og Farstad Shipping (-11 bp). Jevnt over ser vi at de positive 

avkastningsbevegelsene nå er større enn de negative. Vi ser også at volatiliteten i porteføljen, ikke 

overraskende, kommer fra energirelaterte sektorer, men at denne volatiliteten kan bidra positivt 

gitt hvor vi befinner oss i kredittsyklusen.  

I denne månedsrapporten presenterer vi en kvalitativ modell for risikoallokering. For en  
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makrobasert forvalter er det vesentlig å besvare spørsmålet: Hvor befinner vi oss i kredittsyklusen? I en 

egen modul presenterer vi «Kredittsyklusen», som ikke bare fremstiller et rammeverk for hvordan vi 

tenker på utviklingen i kredittmarkedet, men også en fremstilling av hvordan kredittmarkedet føles i de 

ulike delen av syklusen.  Denne tilnærmingen er spesielt interessant nå siden kredittmarkedet, slik vi 

ser det, har rundet et bunnpunkt i løpet av 2016. Tidlig i år vurderte vi markedet til å være i en sen 

nedgangsfase. Nyinvesteringer i fondet i denne perioden var konservative eksponeringer, som Bak-

kafrost og Björn Borg. Utstedere i andre bransjer enn de energirelaterte og obligasjoner med relativt 

kort tid til forfall. Slike investeringer gir positiv avkastning også i vanskelige markeder. Etter at oljepri-

sen snudde i januar og kredittmarkedet i februar, vurderte vi markedet som å være i en tidlig opp-

gangsfase. I denne fasen vil vi øke fondets følsomhet for markedsutviklingen. Eksempler på investe-

ringer som kom inn i porteføljen på dette tidspunktet er DNO og Transocean. Disse obligasjonene gjør 

det godt i et sterkt marked. Disse er obligasjoner som ble handlet på betydelig underkurs og som har et 

høyt kredittpåslag og lang tid til forfall. Når vi i skrivende stund har hatt tre og en halv måned med eks-

pansjon i kredittmarkedet, har vi nå begynt å ta inn over oss at oppsyklusen er i ferd med å modnes. De 

siste investeringene som har gått inn i fondet har derfor hatt en noe annen karakter enn de investe-

ringene som ble gjort i sen nedgangsfase og tidlig oppgangsfase. Eksempler på de seneste investeringe-

ne i fondet er Hoist Kredit AB og HeidelbergCement, morselskapet til Norcem. Disse investeringene er 

karakterisert ved en sterk kredittkvalitet, men mer moderate kredittpåslag. Vi forventer kursgevinster i 

tillegg til kupongrenten på disse investeringene delvis ved at løpetiden, og derved risikoen, gradvis blir 

lavere og i det siste tilfellet ser vi muligheten for at ratingbyråene vil ta kredittkarakteren (Ba1 pos /

BB+) opp til investment grade status. Endelig er disse obligasjonene denominert i euro. Vi tror at den 

Europeiske Sentralbankens kjøp av obligasjoner vil trekke i retning av lavere kredittpåslag og derved 

kursgevinster på obligasjonene. Disse investeringene er ledd i en systematisk styrkelse av kredittkvali-

teten i fondet etter hvert som vi beveger oss lengre ut i oppgangsfasen.    

Vi befinner oss i et område av kredittsyklusen der det vil forekomme en rekke kreditthendelser. Det 

store bildet som vi ser for oss er at de fleste kreditthendelsene vil være udramatiske relativt til hvor 

obligasjonene prises i dag. I enkelte tilfeller vil det forekomme svært negative hendelser, slik som i til-

fellet Atlantic Offshore, som vi omtalte i forrige månedsrapport. Vi har tidligere drøftet mulighetene for 

at det kan hentes ut større verdier for holderne av disse obligasjonene, men per i dag ser vi situasjonen 

som at et arbeid med dette vil være som å piske en død hest. Samtidig forventer vi at en del obligasjo-

ner som i dag omsettes på svært lave kurser vil innfris til pari kurs. Neste kjente kreditthendelse er Vol-

stad Maritime. Disse obligasjonene forfaller i juli, og vår forståelse er at selskapet ikke har tilstrekkelig 

likviditet til å innfri obligasjonslånet. Ettersom disse obligasjonene har førsteprioritets pant i selskapets 

skip og siden obligasjonene omsettes på kurser omkring femti, ser vi det som mest hensiktsmessig å ri 

av stormen og holde på obligasjonene i den prosessen som vi ser komme. Den viktigste refinansierings-

prosessen fra ståstedet til våre andelseiere er Seadrill. Vi forventer ikke å få vesentlig innsikt i denne 

prosessen på denne siden av sommeren, men bemerker gjerne at høyere oljepriser bør gi grunnlag for 

en mer obligasjonseiervennlig refinansieringsplan.  

Fremover ser vi fortsatt for oss sterke kredittmarkeder og høy volatilitet med dels dramatiske kursbe-

vegelser i enkelte obligasjonslån. Det er verdt å merke seg at obligasjonslånene i utsatte sektorer - sær-

lig forsyningsskip - har kommet så langt ned i kurs at de som gruppe trolig representerer god verdi. Vi 

ser at oljeprisen har kommet opp, markedsvolatiliteten er på vei ned og de fleste refinansieringssitua-

sjonene skjer i hva vi kan karakterisere som ordnede former. Videre observerer vi at norske kredittfond 

nå får netto tegninger, noe vi tror vil øke ettersom flere fond, inkludert vårt eget, er nære ved å kunne 

vise til positiv avkastning for året. 



Kredittsyklusen – kjernen i en makrobasert kredittforvaltning 

 

Makrobasert kredittforvaltning kan beskrives som forsøket på å besvare spørsmålet: Hvor er vi i kreditt-

syklusen?  Svaret på dette spørsmålet styrer hvordan en kredittportefølje posisjoneres.   

Figuren viser en stilisert kredittsyklus. Denne syklusen er annerledes enn faktisk markedsutvikling, men 

den kan være hensiktsmessig for å beskrive hvor markedet er i sykelen og hvordan fondet styres. For å 

illustrere visse kognitive skjevheter, som er en utfordring i kredittforvaltningen, illustreres stadiet med et 

kunstverk fra den kunsthistoriske kanon.   

 
1.  Sen ekspansjonsfase:  
 Markedet er åpent, selskapene finner finansiering enten i banker eller i obligasjonsmarkedet. Kre-

dittpåslagene faller. De gode selskapene forlater obligasjonsmarkedet til fordel for bankfinansiering.  
Illustrasjon: Possins Et in Arcadia ego.  Dette er et memento mori motiv, der døden minner hyrdene i 
det pastorale greske landskapet Arcadia om at også i Arcadia finnes (jeg). Kredittinvestoren må i den-
ne fasen minne seg selv på at kreditthendelsene kommer, selv om de kan virke fjerne nå. I denne 
fasen skal risikoen tas ned. Høyere kredittkvalitet og lavere tid til forfall. 
 

2. Tidlig nedsyklus:  
 Ta resolutte grep. Selg aggressiv risiko, selv om det gjør vondt. Husk Nietzshe: … wenn du lange in 

einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Når du stirrer lenge inn i avgrunnen 
stirrer avgrunnen også inn i deg.  Det er lett å bli perpleks i en brå nedtur - akkurat når situasjonen 
krever resolutt handling. 
 

3. Sen nedsyklus:  
 Frykten rår. Markedet er utbombet. Illustrasjon Goyas Saturno devorando a un hijo. Saturn, eller på 

gresk titanen Chronos, eter en sønn. Gjerne brukt som motiv for tidens gang og alle tings forgjenge-
lighet. I dette stadiet er det ikke lenger så viktig å selge ut risiko fordi alt som er galt og mere til pris-
es inn i markedet. Samtidig er det viktig å stabilisere porteføljen ved å gjøre defensive investeringer. 
 

4. Tidlig ekspansjonsfase:  
Markedet er på vei tilbake, frykten dominerer fortsatt. Illustrasjon Goyas El sueño de la razón produ-
ce monstruos. Fornuftens søvn skaper monstre. Motivet brukes gjerne som bilde på melankoli eller 
depresjon og passer på den følelsen av utmattelse som preger kredittmarkedet i denne fasen. Det er 
i denne fasen forvalteren kan gjøre de virkelig gode kjøpene. Her økes eksponeringen ved å bevege 
seg nedover i kredittkvalitetene og å velge obligasjoner med lengre tid til forfall, for derved å låse inn 
høye kredittpåslag og skape muligheten for kursgevinster. 

  



FORTE Norge 

Kurs per 31.5.2016:    124,9177 

Oppdrettssektoren fortsetter å løfte Oslo Børs. FORTE Norges aksjeportefølje har lenge vært 

overvektet i denne sektoren, og det fortsetter å gi meravkastning for fondet. I mai var fondets netto 

avkastning på 3,40 prosent, mens referanseindeksen steg 2,5 prosent. Hittil i år har fondet steget med 

12,23 prosent, sammenlignet med indeksen med kun 1,01 prosent økning. Derved beholder FORTE 

Norge en soleklar annenplass, bare slått av FORTE Trønder, i Oslo Børs’ oversikt over avkastningen i år 

blant 67 norske aksjefond. De siste 12 månedene er fondets avkastning på 11,2 prosent, mot negative 

1,0 prosent for indeksen.  

Som følge av stor knapphet på laks fortsetter oppdrettsselskapenes eventyrlig inntjening. Den norske 

produksjonen faller med antagelig mellom seks til åtte prosent i år i forhold til 2105. I Chile forventes 

produksjonen å falle rundt 15 prosent, som følge av at algeoppblomstring tok ut flere årsklasser der. I 

2017 forventes produksjonen å stige med kun et par prosent, og vil således ligge langt under 2015-

nivå. Samtidig fortsetter den globale etterspørselen etter sunn, proteinrik laks å øke. Dette betyr 

stigende priser i flere år fremover, og det synes klart at sektoren bare er i begynnelsen av en 

megatrend. Det er lenge siden vi i Forte identifiserte dette, og det har vært av vesentlig betydning for 

vår meravkastning de seneste årene, og hvorfor vi forventer at det fortsetter.  

Vi synes det er bedre å kjøpe «sektoren» enn å ha store enkeltposter i et par oppdrettsselskap. 

Derved får vi større geografisk spredning og noe mindre biologisk risiko. Vi kjøpte derfor enda et nytt 

selskap, Grieg Seafood, siste måned. Det er et selskap som de senere årene har prestert dårligere enn 

de andre, og derfor er langt lavere priset for øyeblikket. Nå er det kommet ny ledelse i selskapet og vi 

forventer en klar resultatforbedring og høyere aksjekurs fremover. FORTE Norge deltok for øvrig nylig 

i Lerøys emisjon der de hentet penger for å kjøpe hvitfiskselskapene Havfisk og Norwegian Seafood 

fra Aker. Vi solgte aksjene i Havfisk, med god kurspremie, for å så gå inn i Lerøy. Salmar var den klare 

vinneren i mai med kursstigning på hele 27 prosent, mens NRS gikk kun 7 prosent og de øvrige 

oppdrettsaksjene i fondet steg 11 til 13 prosent. 

Etter oppgang på 45 prosent i april falt DNO 6 prosent denne måneden. Det norske fortsatte 

oppgangen og steg nye 6,5 prosent. PGS falt 15 prosent og vi solgte den ut med et moderat tap etter 

at vi tok aksjen inn i porteføljen i mars. Subsea 7 var uforandret. Kursen i Norwegian kom under press 

i forrige måned og falt 7,8 prosent. Fallet kom til en viss grad som følge av at selskapet tok i bruk en 

ny type finansiering for et par nye fly til en rente som var opp mot 7 prosent. Dette var en klart 

høyere risikopremie på lånet enn hva markedet forventet.  Vi mener imidlertid at dette var et 

engangstilfelle da Norwegian med dette brøytet grunn for en ny finansieringskilde for fly, og fordi 

dette var den første dealen, ble den priset ekstra høyt.  I den neste runden, for neste fly som blir 

levert, forventer vi at lånerenten ligger langt lavere, nærmere 5 prosent.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Vi har økt eksponeringen mot norske bankaksjer den senere tiden, og opplevde sist måned at den 

største posten, DNB, steg 4 prosent og Skandiabanken hele 11 prosent. Sparebank1 SMN holdt seg 

uendret. Vi tror at markedets uro for store tap i oljesektoren er overdrevet. Bankene har allerede gjort 

store avsetninger, og vi tror at en god del av dette kan bli tilbakeført til høyere inntekt i fremtiden. In-

nen shipping var Ocean Yield litt opp, mens Wilhelmsen ASA og Høeg LNG begge falt et par prosent. 

Orkla steg hyggelige 7,8 prosent og Telenor økte med 3 prosent.  

Våre analyser indikerer høyer priser for både laks og olje, og det vil høyst sannsynlig lede til høyere ak-

sjekurs i olje og oppdrett. Samtidig forventer vi at bankaksjer står foran en solid reprising. Med FORTE 

Norges overvekt i disse sektorene bør det ligge til rette for at fondet fortsetter å levere meravkastning.   



FORTE Global 

Kurs per 31.5.2016:    152,1983 

Mai ble positiv for FORTE Global, og med 2,30 prosent netto avkastning leverte fondet langt bedre enn 

referanseindeksen, MSCI All Countries i amerikanske dollar, som steg 0,13 prosent. Avkastningen hittil 

i år er minus 4,8 prosent mot indeksens 1,9 prosent i pluss. Det meste av denne forskjellen utgjøres av 

valutaeffekter i første kvartal, da valutaeksponeringen i fondet ikke var terminsikret. Det er den nå. 

Siste 12 måneder har fondet levert 1,9 prosent avkastning, mens indeksen har falt 5,4 prosent. De 

siste 2 og 3 år er den årlige netto avkastningen i fondet på henholdsvis 9,9 og 10,5 prosent. 

Mange synes å ha et relativt dystert syn på utviklingen i verdensøkonomien. Det blir feil, mener vi. 

Den globale veksten forventes å bli 2,4 prosent i 2016 og stigende til 2,7 prosent neste år, og i de 

viktigste markedene, USA og Europa forventes en vekst i økonomien på svært moderate 1,7 og 1,5 

prosent. Det ikke veldig mye, men utgjør heller ingen resesjonsfare. Økonomien tikker sakte men 

sikkert oppover. I Europa er markedet fortsatt på et relativt lav nivå, mens det i USA er noe høyere 

priset. Fremvoksende økonomier, med Kina og India i spissen, vil fortsatt være den globale 

vekstmotoren, selv om Kina fyker fremover i et noe svakere tempo. Makroøkonomiske forhold og 

pengepolitiske stimulering fra sentralbankene vil kanskje ikke ha samme betydning fremover som i de 

seneste årene. Investorenes risikoappetitt synes likevel å være oppadgående, noe som i stor grad 

skyldes mangel på alternativer.  

Fondets europeiske aksjeeksponering leverte best avkastning med 4,5 prosent i mai. Den 

amerikanske eksponeringen, som i hovedsak består av olje- og teknologirelaterte aksjer, steg i snitt 

med 2,0 prosent. Amerikanske teknologiaksjer hadde en fin opptur i sist måned og steg 4,8 prosent, 

mens oljeeksponeringen kun var svakt opp. I amerikanske energifond vil man finne både 

skiferprodusenter og ordinære oljeselskaper. Etter lang tid med lave oljepriser er produksjonen av 

skiferolje nå nedadgående på grunn for lave investeringer den senere tid. Samtidig stiger oljeprisen 

og de regulære oljeselskapenes inntekter øker. For et energifond med begge typer selskaper blir 

totalen derfor nøytral. Vi søker nå å vri energieksponeringen mot de underfondene som drar best 

nytte av stigende oljepris.  

Vi har økt porteføljen mot asiatiske selskaper og har forventninger om at disse vil gi god avkastning 

det nærmeste året. Denne måneden var avkastningen imidlertid rundt null. Det japanske fondet 

opplevde imidlertid en oppgang på over fire prosent. Det globale helsefondet, som er investert med 

cirka 70 prosent i USA og resten i Europa, steg fine 3,5 prosent i mai.  

Den geografiske fordelingen i FORTE Global er nå 32,5 prosent i Europa, 28,7 i USA, 11 prosent i 

utviklede asiatiske markeder og 22,3 prosent i fremvoksende markeder. De siste 5,5 prosentene er i 

bankbeholdning. 

Med fortsatt svært lave renter, til tross for en forventet heving i USA løpet av andre halvår, kan 

tilsynelatende høye inntjeningsmultipler fortsatt forsvares. Dog kan investorenes vilje til å prise opp 

aksjer ytterligere, uten støtte fra økt selskapsinntjening begynne å bli begrenset. Det åpner for større 

muligheter for meravkastning fra de gode aksjeplukkere som forvalter FORTE Globals underfond. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder fortsetter å levere høyest avkastning! I mai måned steg fondet 5,12 prosent mens 

fondsindeksen for Oslo Børs gikk 2,15 prosent. Hittil i år har fondet levert 19,5 prosent netto avkastning 

til sine andelseiere. Til sammenligning har indeksen bare økt 1 prosent. Med 29,3 prosent avkastning 

siste 12 måneder mot børsens fall på 2,4 prosent har fondet levert 31,6 prosent meravkastning i 

perioden!  Siste to og tre år er den årlige avkastningen i FORTE Trønder på henholdsvis 20,7 og 18.2 

prosent. Ingen andre norske aksjefond kan vise til tilsvarende tall i samme periode. 

Oppdrett serviceselskapet Akva-Group leverte best avkastning denne måned med 32 prosent, på 

toppen av 14 prosent økning i april. Oppdretterne sitter på masse penger om dagen og vil investere 

svært mye de neste årene for å øke produksjonen lengere til havs samt redusere kostnadene. Dette 

åpner for store muligheter for AKVA –Group som det største teknologi- og serviceselskapet innen 

sektoren. Salmar fulgte opp med 27 prosent avkastning, mens Marine Harvest økte 13 prosent. NRS 

fulgte etter med 8 prosent økning. NRS falt imidlertid 10 prosent tidligere i måneden etter at 

mattilsynet i Alta ikke tillot selskapet å sette ut triploid smolt for den «grønne» forsknings-konsesjonen 

som NRS mottok i fjor. Fiskeriministeren skar imidlertid raskt gjennom, hvorpå NRS-aksjen spratt opp 

igjen. De «grønne» konsesjonene, med steril fisk som ikke vil skade villaksen, kan øke NRS’ produksjon 

med 40 prosent i 2017. Det er unikt blant de norske oppdretterne, som vil få redusert produksjon de 

neste årene i forhold til i fjor. Ettersom den globale etterspørselen øker, vil redusert produksjon i 

bransjen ganske sikkert lede til sterke priser i flere år fremover. 

Stadig flere investorer får øynene opp for dette, og i mai steg sjømatindeksen på Oslo Børs over 15 

prosent. Hittil i år har den steget 32 prosent! Prisingen av lakseaksjene, i form av P/E-multipler (pris/

inntjening) på neste 12 måneders inntjening, har omsider nådd opp til snittnivået for andre aksjer på 

Oslo Børs. Det skjer imidlertid uten at aksjeanalytikerne har økt prisforutsetningene til dagens 

prisbilde. Analytikerne ligger i hovedsak inne med priser rundt 48 kroner per kilo, mens spotprisen nå 

befinner rundt 60 kroner, og er stigende. 

Oljeprisen er også på vei oppover. Som følge av de lave prisene har forbruket steget langt mere enn 

hva som var forventet. Samtidig har skiferoljeproduksjonen falt betraktelig i USA. Økt produksjon i Iran 

kan bare delvis erstatte dette. Vi ser en balanse i markedet, det vil si at produksjonen tilsvarer 

forbruket allerede denne høsten, og tror at det vil føre oljeprisen godt oppe på sekstitallet før året er 

omme. Vi minner at det var en overproduksjon på bare 2 millioner fat per dag som drev oljeprisen ned 

under 30 dollar fatet.  Det volumet er langt innenfor utfallsrommet etter at en balanse er 

gjenopprettet i markedet, og kan føre til videre hopp i oljeprisen. Vi bare nevner det.   

Vi ser derfor solid oppside for oljeprodusenter, ikke minst Det norske Oljeselskap som har høyeste 

belåning og derfor høyeste «gearing» mot en høyere oljepris. I mai steg kursen 6,5 prosent, og 

morselskapet, Aker, med 50 prosent eierandel i Det norske, steg 13 prosent. DNO og Statoil trakk 

sektoren ned med negativ kursutvikling. Bank- og teknologiaksjer ga minimalt bidrag i mai. 

Kurs per 31.5.2016:    173,5147 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Oppdrettssektoren, som utgjør over 30 prosent av FORTE Trønder, leverte over 17 prosent avkastning 

i mai. Det indikerer at øvrige deler av fondet leverte bare minimal avkastning i perioden. 

Avkastningen i oppdrett vil naturlig nok bli noe lavere fremover, mens vi forventer at oljesektoren og 

bank aksjer vil vise solid oppgang gjennom resten av året. Teknologiaksjene går mere i rykk og napp, 

men ved slutten av året tror vi resultatet vil bli meget pent her også. 



Skråblikk:  Diversifiser porteføljen din med FORTEfondene 

En av de viktigste lærdommene fra finansiell teori er at du kan redusere risikoen i investeringene 

dine ved å spre midlene over flere investeringer. En åpenbar måte å oppnå risikospredning på er å 

investere i fond heller enn i enkeltinstrumenter. Det går også an å spre risikoen ved å investere i 

ulike fond. Her ser vi på samvariasjonen mellom de forskjellige FORTEfondene.   

Samvariasjonen mellom ulike investeringer måles ved korrelasjonen på avkastningen av 

investeringene. Korrelasjonen har en tallverdi mellom -1 og 1 der negative tall tyder på at 

avkastningene tenderer til å gå hver sin vei, mens positive tall tyder på at avkastningen normalt har 

samme retning. Tabellen viser korrelasjoner for månedlige avkastninger for Fortefondene i den 

perioden alle fondene har eksistert. 

 

 

 

 

 

 

Tabellen over viser at det er stor forskjell på hvor mye avkastningen i fondene samvarierer. Den 

største risikoreduksjonen får du ved å blande fond som har lav, eller aller helst negativ, korrelasjon. 

I tabellen er kombinasjoner av fond med lav samvariasjon vist i grønt og kombinasjoner av fond 

med høy samvariasjon er vist i rødt.  Sammenlignet med å holde ett fond oppnår investoren den 

største reduksjonen i risiko ved å sette sammen porteføljen sin i de fondskombinasjonene som er 

grønnest.  

Korrelasjoner endrer seg over tid. For å danne oss et bilde av hvordan korrelasjonene endrer seg 

kan vi beregne rullerende korrelasjoner.  Rullerende korrelasjoner beregnes her ved at for hver 

måned regner vi korrelasjonen over de siste tolv måneder.  På denne måten kan vi danne oss et 

bilde av hvordan vi best kan sette sammen en portefølje av fond slik av risikoreduksjonen fra la 

korrelasjon blir størst mulig, gitt hvordan markedet ser ut akkurat nå.     

Figuren under viser rullerende korrelasjoner for noen av fondene våre. Utvalget er ikke tilfeldig; de 

kombinasjonene som vi viser her er blant dem som gir høyest risikoreduksjon.  Vi ser at det er mulig 

å finne lave korrelasjoner mellom fondene, selv om de negative korrelasjonene ikke gjør seg 

gjeldende nå.  I normale tider er det gjerne slik at renterisiko og aksje/kreditt-risiko er negativt 

korrelert.  Vi lever ikke i normale tider.  Vi tror at høyere anslag på korrelasjonene kommer av at 

kredittpåslagene er viktigere enn selve renten for rentefondene og at valutasikring nå gjør FORTE 

Global mer lik de norske aksjefondene.   

 

 

  Trønder Norge Global Obligasjon Pengemarked Kreditt 

Trønder 1 0,62 0,20 -0,06 0,19 0,34 

Norge 0,62 1 0,07 0,02 0,18 0,57 

Global 0,20 0,07 1 0,30 0,27 0,49 

Obligasjon -0,06 0,02 0,30 1 0,69 0,51 

Pengemarked 0,19 0,18 0,27 0,69 1 0,55 

Kreditt 0,34 0,57 0,49 0,51 0,55 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til tross for dette viser figuren at det er mulig å oppnå betydelig risikoreduksjon ved å spre 

investeringene over flere FORTEfond.  Kanskje nå er en god tid for å vurdere risikoprofilen på din 

portefølje? 

 

 

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. 


