
Børsrekorder 

Både på Oslo Børs og i USA ble det satt nye børsrekorder i januar. Hovedindeksen ved Oslo Børs 

kom over 700 poeng. Den nye rekorden ble satt 26. januar og lyder på 709,47 poeng. En spennende 

resultatsesong står for døren, og bedre resultater kan sende børsene enda høyere. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,72 prosent i januar, mens 

hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,35 prosent. Noe lavere oljepris satte en liten demper på 

utviklingen på den norske børsen. 

I USA har det vært full fart i markedet, og mange har hatt forventninger om høyere økonomisk 

vekst fremover med Donald Trump som president. Aksjeindeksen Dow Jones Industrials har i løpet 

av måneden satt «new all time high», med en bestenotering over 20 000 poeng. Det finnes også 

dem som hevder at den nye presidenten ikke har hatt så stor effekt, fordi økonomien allerede går 

godt. Non farm payrolls, eller nye ansettelser utenfor jordbruket, kom på 227 000 personer i 

januar. Det var forventet 175 000 nyansettelser, samtidig som forrige måneds tall ble korrigert 

opp. Dette var meget gode tall. Arbeidsledigheten steg fra 4,7 prosent til 4,8 prosent. 

Ledighetsraten er litt opp, men ganske stabil. Årsaken er at yrkesdeltakelsen økte, og jobbveksten 

var ikke sterk nok til å ta unna økningen. Trolig vil Trump senke skattene, gjøre store investeringer i 

infrastruktur og gjøre lettelser i den offentlige forvaltningen for å få til økt aktivitet i den 

amerikanske økonomien. Slike tiltak vil imidlertid koste penger, og dette kan være 

inflasjonsdrivende. De langsiktige amerikanske rentene har allerede begynt å stige. 

I Frankrike falt den sesongjusterte arbeidsledigheten ned til 9,5 prosent i november. Også i 

Tyskland var det nedgang, til 4,1 prosent. I EU sett under ett gikk arbeidsledigheten ned til 8,3 

prosent i november. Det er store forskjeller i nivået på arbeidsledigheten blant EU-landene. I 

november utgjorde de arbeidsløse 19,2 prosent av arbeidsstyrken i Spania, mens de utgjorde 3,7 

prosent i Tsjekkia. Lavere arbeidsledighet i EU medfører at veksten i eurosonen vil ta seg opp. Litt 

usikkerhet gjenstår rundt Storbritannias utmeldelse av EU, samtidig som det skal være 

presidentvalg i Frankrike i mai. Den europeiske sentralbanken pøser på med stimuli, og det kan bli 

en pen oppgang i konjunkturene i EU i 2017. 

Den kinesiske veksten ble på 6,8 prosent i fjerde kvartal og 6,7 prosent for hele 2016. Dette er 0,2 

prosentpoeng lavere enn i 2015 og den laveste økonomiske veksten siden 1990. Det er kinesiske 

forbrukere som sørger for vekst. Detaljhandelen økte med 10,9 prosent i desember sammenlignet 

med for ett år siden. Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn forventet.  
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Industriproduksjonen økte med seks prosent, noe lavere enn forventet. Den kinesiske økonomien 

har stabilisert seg i 2016. Dette har tre hovedårsaker: Eiendomsboom de første tre kvartalene, en løs 

pengepolitikk og betydelige økonomiske tiltak. Disse tre faktorene vil forsvinne i 2017, noe som kan 

senke den økonomiske veksten i Kina i 2017. Flere internasjonale selskaper er bekymret over det 

økende kostnadsnivået i Kina. Antallet varer «Made in China» kan krympe, spesielt ettersom Trump 

vil ha arbeidsplassene tilbake til USA. 

Kjerneinflasjonen i Norge viste en nedgang på 0,4 prosent fra november til desember, og hadde en 

tolvmånedsendring på 2,5 prosent i desember. Fra november til desember falt konsumprisindeksen 

med 0,5 prosent, blant annet grunnet et fortsatt fall i matvareprisene. For femte måned på rad ble 

det registrert et fall i matvareprisene; fra november til desember falt prisene 3,1 prosent. Det var 

hovedsakelig tilbud i forbindelse med julen som forårsaket fallet. Med en kjerneinflasjon på målet på 

2,5 prosent, vil ikke kjerneinflasjonen ha noen effekt på rentesettingen til Norges Bank. 

Future-prisen på olje sank 2,39 prosent fra 56,85 dollar per fat til 55,49 dollar per fat i januar. Mye 

tyder på at det verste er unnagjort for norsk økonomi, og at veksten i 2017 kan havne på rundt to 

prosent, som er det dobbelte av veksten i 2016. Oljeinvesteringene vil falle, men mindre enn i fjor, 

og boliginvesteringene vil vokse kraftig. Med lavere oljepris må det skapes flere arbeidsplasser og 

nye bedrifter i privat sektor. Det er spesielt viktig å få frem nye eksportbedrifter som kan skape 

inntekter for Norge. De siste årene har produksjonen av olje oversteget forbruket. Dette har presset 

oljeprisen ned. Men den beste medisinen mot lav oljepris er nettopp en lav oljepris, siden det fører 

til kutt i investeringer, dernest produksjonen og som igjen vil føre til økt etterspørsel.  

Nye børsrekorder oppsummerer altså starten på året. Trumps valgseier ga fart i den amerikanske 

økonomien og sendte Dow Jones over 20 000 poeng. Her hjemme bidro stigende råvarepriser og 

bedre vekstutsikter for verdensøkonomien til at Oslo Børs passerte 700-merket for første gang. Mye 

tyder på at 2017 kan bli et godt år for finansmarkedene.  

Utvalgte nøkkeltall for januar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.01.2017

OSEBX 1,35 % 10 års stat, Norge 1,81

MSCI AC World 2,73 % 10 års stat, USA 2,45

S&P 500 1,79 % 3 mnd NIBOR 1,02

FTSE 100 -0,30 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -3,47 % Brent Future -2,39 %

Euro/USD 2,41 % Gull 5,26 %

Euro/NOK -1,15 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.1.2017:    99,2112 

Januar var en god måned for FORTE Pengemarked, som leverte 0,32 prosent avkastning. 

Referanseindeksen ST1X ga til sammenligning 0,05 prosent. Avkastningen i januar ble preget av at 

bankene må betale litt lavere kreditpåslag ved opptak av ny seniorgjeld. Fondet er nummer en blant 

pengemarkedsfond ved Oslo Børs hittil i år, og har høyest avkastning blant pengemarkedsfondene 

siste to år! 

3 måneders Nibor falt 14 basispunkter i januar, til 1,06 prosent. Dette hadde isolert sett positiv effekt 

for fondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den norske kjerneinflasjonen er nå på 2,5 prosent. Nå er kjerneinflasjonen på inflasjonsmålet, slik at 

inflasjonen ikke skal bety noe for rentesettingen. Høyere oljepris og sterkere krone vil kunne føre til 

konjunkturoppgang i Norge, og da vil også rentene begynne å stige. Norges Bank kan ikke sette opp 

renten i et raskt tempo, fordi rentene i EU er lave. En norsk renteoppgang ville ført norske koner til 

værs.  

Kredittpåslaget som hver enkelt bank må betale ekstra ut over Nibor har sunket i januar. Med 

økonomisk oppgangstid i Norge forventes det at kredittpåslaget vil synke videre og med lavere 

kredittpåslag vil avkastningen i FORTE Pengemarked ta seg opp.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.1.2017:    108,4453 

FORTE Obligasjon hadde en meget fin utvikling i januar. Avkastningen ble 1,02 prosent, mens fondets 

indeks, ST4X, steg 0,14 prosent. Lavere kreditpåslag ved bankenes opptak av gjeld, var hovedårsaken 

til den gode avkastningen. En månedsavkastning på over prosenten førte fondet til topps blant 

investment grade obligasjonsfond registret ved Oslo Børs i januar. Fondet har også høyest avkastning 

på 1,2,3,4 og 5 år blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs, og har 5 stjerner hos 

Morningstar! 

De langsiktige norske rentene fortsatte å stige i januar, men med den lave durasjonen blir ikke 

fondet rammet noe særlig. Med høyere fastrenter faller reinvesteringsrisikoen i fondet. Det vil si at 

fondet kan få bedre rente på fremtidige kjøp. 3 måneders Nibor har sunket 14 basispunkter til 1,06 

prosent i januar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

kredittspreadene. Kredittspreaden er merrenten som selskaper betaler på grunn av lav 

kredittverdighet. Høyere renter er negativt for fastrenteobligasjoner, og det er derfor fordelaktig 
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å senke renterisikoen ved å ha lavere rentebindingstid. Samtidig er det fordelaktig å ha lang 

kredittløpetid når kredittspreadene synker. FORTE Obligasjon har senket modifisert durasjon 

(rentebindingstid) til 1,2 år, samtidig som kreditløpetiden er over 4 år. Denne strategien vil være den 

aller beste i dagens markedssituasjon. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredittspreadene fortsatte å falle i januar, spesielt for fondsobligasjoner og ansvarlige lån. Vi forventer 

at disse spreadene skal fortsette å falle en stund til. 

I januar har vi vektet fondet opp i en fondsobligasjon fra Bank 1 Oslo Akershus. Banken er kjøpt opp av 

Sparebanken Hedmark. Bankene skal fusjonere i april 2017. Moody’s rater Sparebanken Hedmark til 

A1 (A+) som er den høyeste ratingen Moody’s hittil har gitt til norske regionbanker, så vi anser dette 

som et godt kjøp.  

De gamle fondsobligasjonene utstedt rett ette finanskrisen i 2008, løper videre ettersom de ble lagt ut 

som 10 åringer med årlige faste kupongrenter på mellom 8,5 til 12 prosent. Disse lånene er dyr 

funding for de berørte bankene, og vi forventer derfor at disse bankene vil forsøke å kjøpe tilbake noe 

av sine egne obligasjoner. Hvis så skjer, vil FORTE Obligasjon være meget godt posisjonert. Uansett vil 

fondet ha en fin reise fremover. 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.1.2017:    94,0058 

Kredittmarkedet startet 2017 med en markant oppgang. Forte Kreditt hadde en avkastning på 3,03 

prosent i januar og siste tolv måneder har avkastningen i Forte Kreditt vært på 17,08 prosent. Dette 

er et godt resultat i et rentemarked, der den vanligste referanserenten, tremåneders NIBOR, har 

ligget nær en prosent. Avkastningen underbygger vårt bilde av at kredittmarkedet befinner seg i en 

tidlig ekspansjonsfase av kredittsyklusen. Etter hvert som kredittsyklusen modnes vil vi trekke fondet 

i konservativ retning. 

De viktigste positive bidragene til avkastningen i januar kom fra Ensco (+27 basispunkter (bp)), 

Songa (+ 23 bp) og Transocean (+21 bp), alle riggselskaper. Negative bidrag kom fra Oceanic 

Champion (-5 bp), Farstad Shipping (-4 bp) og Volstad Shipping (-2 bp).  

Kredittmarkedet er preget av optimisme. Vi tror at hovedtemaet for året vil være at markedet 

returnerer til normalen. Flere forhold tyder på dette: Vi har sett at kredittobligasjonsmarkedet igjen 

er åpent for nyutstedelser.  Forte Kreditt har blant annet tatt del i emisjoner i selskaper som: Teekay 

LNG, Navigator Holdings, Odfjell og Höeg LNG.  Interessant nok har det vært en overvekt av rederier 

blant nyutstedelsene, noe som trolig har sammenheng med at shipping i hovedsak har vært uberørt 

av oljesmellen.  Videre ser det ut som om norsk økonomi er på bedringens vei etter oljesmellen. 

Oljeprisen har da også stabilisert seg på femtitallet i dollar per fat. Vi har merket oss 

analytikeranslag på seksti dollar per fat og forventninger om at riggmarkedet skal bunne ut i 

inneværende år. Med ringvirkninger til øvrige viktige sektorer som er viktige i kredittmarkedet har vi 

følgelig et positivt syn på utsiktene fremover. Utfordringen i markedet later i dag til å være knyttet 

til den politiske sfæren. Stikkordene kan være populisme, proteksjonisme og disintegrasjon. Det er 

vanskelig å vurdere hvor fort og hvordan denne utviklingen vil påvirke kredittmarkedet. Generelt vil 

inflasjon være positivt for kredittmarkedet, mens svakere vekst vil være negativt. 

Tre prosent avkastning på en måned er høyt, det samme var forrige måneds avkastning på 2,65 

prosent. Disse sterke avkastningstallene kan ikke vare i lengden i kredittmarkedet. Gjennom året 

forventer vi at avkastningen i større grad vil være knyttet til å motta renteinntekter snarere enn 

kursgevinster. Samtidig forventer vi at volatiliteten i avkastningen vil avta, slik at den risikojusterte 

forventede avkastningen gjerne vil være minst like god. Vi kaller denne utviklingen en modning av 

kredittsyklusen. I en slik fase vil prisen på risiko falle. Fallet er positivt for investorer fordi det tillater 

høyere verdsettelse av obligasjonene. Vår tilnærming til kredittmarkedet innebærer at vi justerer 

eksponeringen i fondet avhengig av vår vurdering av prisen på risiko. Til tross for at vi venter flere 

måneder med uvanlig høy av kastning, vil vi allerede nå trekke fondet i konservativ retning.  Det vil 

si å investere i obligasjoner med høyere kredittkvalitet og bedre likviditet.  Vi vil også la tid til forfall 

avta naturlig og holde en viss andel konvertible obligasjoner, på grunn av gevinstpotensialet i disse  
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investeringene i tilfellet der aksjen i samme selskap går opp. På denne måten forsøker vi å nå målet 

om at Forte Kreditt skal være en attraktiv investering under alle markedsforhold.   



FORTE Norge 

Kurs per 31.1.2017:    159,7299 

Nedgang blant lakseaksjer tynget FORTE Norge i årets første måned. Måneden endte med en 

nedgang i fondet på 2,7 prosent. Til sammenligning steg referanseindeksen, OSFX, med 1,4 prosent.  

De siste 12 månedene har FORTE Norge gitt en netto avkastning på 51,7 prosent. På bakgrunn av den 

risikojusterte avkastningen de siste 5 årene mottok fondet i januar en ny Morningstar-stjerne, og har 

nå fire av fem oppnåelige stjerner. Det er et kvalitetsstempel som vi er stolte av! 

Lakseaksjene falt i snitt 8,5 prosent i januar på spekulasjoner om at tilbudet kommer til å øke i andre 

halvår, og at prisene derved vil falle. For det første tror vi ikke på antagelsen om vesentlig økte 

volumer til høsten. Biologien og den fisken som allerede står i sjøen tilsier at en slik situasjon kun vil 

vare kortsiktig, og dersom det skulle bli et moderat prisfall så vil det komme fra rekordhøye nivåer. I 

analytikernes regneark forutsetter man 61 kroner i snittpris for laks, mens spotprisen i januar har 

ligget på 71 kroner per kg og forward-prisen for resten av året ligget høyere. I fjor endte snittprisen 

per kg laks 10 kroner over analytikernes forutsetninger, og det tror vi blir tilfelle i år også. Det vil med 

andre ord tilsi en snittpris på over 70 kroner per kg. Dette vil føre til enda høyere overskudd og 

utbytter blant lakseaksjer enn det vi så i rekordåret 2016. Vi opprettholder derfor vår 33 prosent høye 

eksponering mot sektoren. Fjorårets vinnere Grieg Seafood og NRS falt mest i januar, henholdsvis 15 

og 11 prosent, mens Salmar og Bakkafrost fulgte etter med 9 prosent nedgang. Scottish Salmon gikk 

mot vinden og steg 2 prosent. Tilsammen førte dette til et negativt resultatbidrag fra sektoren på 2,7 

prosent i januar. Vi forventer at denne nedgangen vil snu igjen ganske raskt. Som ved nedgangen i 

august i fjor, har vi benyttet denne nedturen til å laste opp med billige lakseaksjer. Vi forventer at 

fondet vil få godt betalt for dette senere.  

I oljesektoren var det et nullresultat blant oljeprodusentene, mens BW Offshore, rederiet med en 

flåte av store oljeproduksjonsskip på lange kontrakter, falt hele 15 prosent. Aksjen var en vinner i 

fondet siste halvår i fjor med oppgang nær 400 prosent siden restruktureringen i juni. Vi ser fortsatt 

stor oppside i aksjen. Likeledes forventer vi en viss oppgang i oljeprisen fremover, noe som vil være 

bra for hele sektoren. DNB steg hyggelige 7 prosent i januar og Sparebanken Nord-Norge og Skandia-

banken fulgte opp med 3,8 og 3 prosent kursoppgang. Vi solgte oss ut av Sparebanken Vest med en 

bra gevinst denne måneden. I stedet tok vi en posisjon i SR-Bank, som vi nå mener har større 

potensiale for kursstigning.   

Som følge av ny president i USA har det blitt økt fokus på at andre Nato-land bør invester mere i sine 

egne forsvar. Det er positivt for Kongsberg-gruppen, og bidro til at aksjen steg 9,3 prosent siste 

måned. Borregaards store satsning på forskning og utvikling av nye spesialkjemikalier fra trevirke 

begynner å gi gode resultater, og aksjekursen steg 7,5 prosent i januar. Fullt så bra gikk det ikke for 

Norwegian som falt 8,5 prosent. Med tillatelsen i USA på plass og jevnlig mottak av nye 

langdistansefly i tiden fremover, forventer vi gode resultater fra selskapet og fin kursstigning gjennom 

året.   
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I fjerde kvartal i fjor kjøpte vi en 3 prosent post i mobilselskapet AINMT som gjennom Ice.net satser på å 

bli en solid tredje aktør i mobilmarkedet i Norge. De fleste utviklede mobilmarkeder har en tredje aktør 

med rundt 20 prosent markedsandel, og vi tror det er plass for Ice.net i Norge også. Samtidig er selska-

pet posisjonert med konsesjoner i kjempemarkedene Filipinene og Indonesia. Selskapet handles forelø-

pig på OTC-listen, men det jobbes mot en notering på Oslo Børs i løpet av første halvår. Aksjen steg hele 

25 prosent i januar.  

En litt treg start på det nye året var ikke optimalt, men vi er trygge på at våre investorer forstår at slike 

måneder er uunngåelig dersom man investerer langsiktig for å kunne oppnå en betydelig høyere avkast-

ning enn resten av markedet. Det målet har vi fortsatt sterk tro på.  



FORTE Global 

Kurs per 31.1.2017:    154,5018 

FORTE Global hadde en negativ avkastning på 0,84 prosent i januar. Referanseindeksen, MSCI All 

Countries målt i dollar, steg til sammenligning med 2,73 prosent. Avkastningen siste tolv måneder har 

vært på 4,59 prosent. Vi vurderer finans, IT og materialer fremover.  

Hvis vi fordeler avkastningen i fondet over ulike sektorer finner vi at de positive bidragene til 

avkastningen kom fra informasjonsteknologi (+33 basispunkter) og materialer (+17bp).  Negative 

bidrag kom fra konsumvarer og energi, begge -46 bp.  Fordelt på regioner bidro Asia og Oceania (+12 

bp) og Syd- og Mellom-Amerika (+5 bp) positivt, mens negative bidrag særlig kom fra Vest-Europa (-35 

bp). Vi observerer at aksjer i materialer, informasjonsteknologi og finanssektoren later til å ha en 

positiv utvikling. Likeledes har de fremvoksende markedene kjent som BRIC-landene (Brazil, Russland, 

India og Kina) hatt en positiv utvikling.  Samtidig har vi sett at helsetjenester, infrastrukturtjenester og 

energi har gjort det svakere.  Betraktninger rundt disse sektorene vil være viktig for fondets 

investeringer i måneden som kommer. 

Vår vurdering av markedene er at fornyet vekst i verdensøkonomien underbygger verdien i 

aksjemarkedene.  Samtidig tillater det lave rentenivået og større risikobærende evne hos investorene 

høyere verdsettelser fremover.  På den negative sider ser vi i første rekke den politiske usikkerheten 

som preger den vestlige verden på begge sider av Atlanterhavet.   

Figuren viser regionsammensetningen i Forte Global.  Disse vektene innebærer en overvekting av Asia 

og Europa, særlig på bekostning av Nord-Amerika, relativt til det globale aksjemarkedet.  Vi har valgt 

disse vekene dels utfra en vurdering om verdsettelse og dels som et resultat av sektorvalg.  

Betraktningene over om sektorvalg vil få konsekvenser for regionallokeringen.  Vi forventer en 

forskyvning vestover som følge av sektorvalg fremover. 
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FORTE Trønder 

Etter en lengere oppgangsperiode tok FORTE Trønder et «hvileskjær» i januar. Det skyldes 

hovedsakelig et fall blant lakseaksjene i årets første måned. Vi mener fallet er overdrevet og vi tror 

prisen på lakseaksjer snart vil stige igjen. Resten av porteføljen leverte et positivt resultat. Fondet falt 

2,7 prosent i januar, mens referanseindeksen steg 1,4 prosent. De siste 12 måneder ligger netto 

avkastning i fondet på 47,4 prosent. 

Lakseaksjene i fondet falt i snitt 8,4 prosent, og med 35 prosent andel i laks, ga det et negativt bidrag 

til resultatet på 2,9 prosent. Grieg Seafood og Norway Royal Salmon falt mest, henholdsvis 15 og 11 

prosent, mens Marine Harvest og Lerøy Seafood klarte seg best med 6,4 prosent og 4,6 prosent 

nedgang. Markedet har vært bekymret rundt tilbudssiden og en forventet økning i slaktevolum til 

høsten, og hvorvidt etterspørselen i et slikt scenario vil kunne holde seg opp på dagens høye prisnivå. 

Samtidig ser vi at en del investorer velger å ta gevinst etter noen gode år i sektoren. Vi mener 

imidlertid at bekymringene i hovedsak er ubegrunnet. Vi ser lav tilbudsvekst av laks i flere år 

fremover. Dette vil lede til høyere priser og enda større verdiskapning i disse selskapene de neste 

årene. Den globale etterspørsel etter sunn laks fortsetter å stige, og fremtidig åpning av markedene i 

Kina og Russland representer i tillegg en enorm oppside. Vi har derfor kjøpt ytterligere lakseaksjer til 

fondet under denne dippen.  

Blant oljeprodusenten hadde fondet en liten oppgang i DNO, mens AkerBP falt 3 prosent. Posisjonen 

AKER ASA, som er halvparten så stor, steg imidlertid 6 prosent og utlignet dette. 

Oljeserviceselskapene Kværner og Prosafe falt imidlertid med henholdsvis 10,6 og 12,8 prosent. Det 

førte til et negativt bidrag fra oljesektoren på 0,7 prosent. Vi forventer at oljeprisen skal stige opp mot 

60 dollar fatet i løpet av første halvår. Det vil øke inntjeningsmarginen til produsenten vesentlig og gi 

grunnlag til større investeringsaktivitet, til gode for serviceselskapene. Vi forventer derfor en pen 

oppgang i denne sektoren, som nå veier 28 prosent i fondet. 

Sparebank1 SMN steg hyggelige 6,6 prosent i januar, og Helgeland Sparebank fulgte opp med 4,9 

prosent. Sparebanken Møre økte beskjedne 0,7 prosent til tross for fremleggelse av et godt resultat 

for 2016 og varsel om et utbytte på 14 kroner, som tilsvarer 5,4 prosent direkteavkastning. 

Utfordringen med låneengasjementer innen offshoresektoren synes å være under kontroll. Dette er 

positivt for Sparebank1 SMN også, som legger frem resultatet nå i begynnelsen av februar. Bankene 

veier 18 prosent i fondet, og bidrog 0,8 prosent positivt til resultatet denne måneden. Vi tror at 

banksektoren vil gi gode resultater i 2017, og være et trygt bein å stå på også dette året.  

Blant teknologiaksjene steg Next Biometrics steg 8,4 prosent og Q-Free økte 4,4 prosent, mens Nordic 

Semiconductor og Medistim falt henholdsvis 0,9 og 2,1 prosent. Spesielt Next og Q-Free har vi høye 

forventninger til i år. Sektoren utgjør nå 15 prosent av fondet og bidro en halv prosent til resultatet. 

Kurs per 31.1.2017:    213,1051 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Fondets 3 prosent posisjon i Torghatten, som ennå ikke er børsnotert og handles på OTC (Over The 

Counter) listen, hadde en moderat nedgang på 2 prosent i januar. Selskapet leverte spennende nyhe-

ter om at Widerøe, som eies 100 prosent av Torghatten, har bestilt to nye jetfly og har opsjon på ytter-

ligere ti fly, for å ekspandere sin virksomhet. Dette blir det spennende å følge med på. 

Vi setter selvfølgelig ikke pris på at fondet er blitt hengende litt bak fra start i det nye året. I henhold til 

vår langsiktige investeringsfilosofi har det imidlertid ingen hensikt å trade inn og ut av posisjoner for å 

imøtegå slike kortsiktige fluktuasjoner som vi nå har opplevd blant oppdrettsaksjer. Da benytter vi hel-

ler anledningen til å kjøpe billige og høste senere. Det gir best resultat over tid.    



Skråblikk — Har vi passert rentebunnen? 

Gjennom de siste tiårene har rentenivået forandret seg ganske mye. Trenden har gått i retning av lavere 

renter. Vi tror at rentebunnen er passert for denne gang.    

I eventyret om Gullhår lærer jenta i eventyret om den gyllne middelvei. Et bilde som også kan passe 

godt på økonomiens forhold til rentenivået. La oss innledningsvis se på hvordan renten har utviklet seg 

over tid. I figuren under kan du se hvor fem års norske swap-renter har ligget fra 1992 frem til i dag.  

Rentenivået har både sunket og steget i denne perioden, men den mest markante utviklingen er fallet 

fra cirka ti prosent til cirka en prosent mot slutten av perioden.   

Flere forhold kan forklare denne utviklingen. Som følge av tidligere tiders høyere inflasjon, har verdens 

sentralbanker måttet vise at de er i stand til å oppnår prisstabilitet, operasjonalisert som et inflasjons-

mål. Økt tillit til pengepolitikken i denne perioden har bidratt til lavere renter. Demografien har også 

hatt betydning. En befolking som blir eldre har relativt større behov for å spare og mindre behov for å 

låne, og dette endrer prisen på kreditt i retning av lavere renter.   

Som et svar på finanskrisen og statsgjeldskrisen har verdens sentralbanker senket sine nøkkelrenter til 

uvanlig lave nivåer, samtidig som sentralbankene har kjøpt obligasjoner for også å presse lengre renter 

ned.  Dette har ytterligere bidratt til rentefallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra figuren kan vi også se at rentenivået er noe opp fra bunnen i fjor. Vi tror at vi nå har passert rente-

bunnen for lang tid fremover. Dette skyldes at økte vekstforventninger får sentralbankene til å reverse-

re den stimulerende politikken. Vi forventer derfor rentehevninger i USA og reduserte obligasjonskjøp i 

EU. Inflasjonen har også vært høyere i det siste, noe som fremgår av figuren. Når inflasjonen er høyere 

enn rentenivået stimulerer det til investeringer i eiendom eller kapitalvarer, og lån til forbruk. Dette vil 

trekke i retning av en normalisering av rentenivået. Dette vil være til for fordel for sparere og ulempe 

for låntagere. For økonomien som helhet så trekker vi samme konklusjon som Gullhår: Det er best når 

grøten er passe varm. 

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. 


