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Urovekkende høy gjeldsgrad i Kina 

Gjeldsgraden i kinesisk økonomi er på 280 prosent av brutto nasjonal produkt. Dette er urovekkende 

høyt, og kan føre til en hard landing i Kina. Myndighetene i landet har sett faren og har innført 

restriksjoner for å dempe gjeldsveksten.  

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,21 prosent i mai, og er opp 10,97 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,82 prosent, og er opp 3,87 prosent hittil i år. 

Mange aktører er urolig for en stor gjeldsoppbygging i Kina. Kinesiske myndigheter har imidlertid 

økt omfanget av tiltak for å dempe utlånsaktiviteten i landet, blant annet gjennom strenge 

reguleringer og høyere renter. Dette har gitt negativ innvirkning på det innenlandske obligasjons- og 

aksjemarkedet. Høyere lånerenter påvirker særlig bedrifter med høy gjeld, som igjen øker frykten 

for at omfanget av gjeldsmislighold vil stige med en påfølgende negativ impuls til økonomien. Som 

andel av BNP har gjeldsgraden i kinesisk økonomi steget fra 170 prosent i 2007 til 280 prosent i dag, 

hvorav selskapsgjeld antas å utgjøre 170% av BNP. Til sammenligning regnes en gjeldsgrad på 100 

prosent av BNP for å være høyt. Det er ikke staten direkte som har høy gjeld i Kina, men i langt 

større grad statseide selskaper og lokale myndigheter. En finansiell krise vil svekke den økonomiske 

veksten. Kina er verdens største forbruker av råvarer, og svakere vekst vil senke råvareprisene. Kina 

har derfor stor innvirkning på den globale veksten.  

I USA ble det i begynnelsen av juni lagt frem en litt negativ arbeidsmarkedsrapport for mai. 

Rapporten viste en sysselsettingsvekst på 138 000 personer utenfor jordbrukssektoren. Det var 

ventet en sysselsettingsvekst på 185 000 personer. Samtidig ble tallet for april nedrevidert fra 

211 000 nye ansatte til 174 000.  Arbeidsledigheten er dog kommet ned til 4,3 prosent. Dette er den 

laveste arbeidsledigheten siden før finanskrisen, altså på 10 år. Den lave arbeidsledigheten kan også 

fort være bekreftelse nok til å sette renten ytterligere opp for den amerikanske sentralbanken. Den 

årlige amerikanske inflasjonen er kommet opp i 2,2 prosent. Sentralbanken har et mål om en stabil 

årlig inflasjon på 2,0 prosent. Det kan derfor forventes noe høyere rente. BNP-veksten forventes å 

ligge rundt 2 prosent fremover, med mindre Trump klarer å stimulere økonomien. Selv har 

presidenten antydet en årlig vekst på fire prosent. Å senke skattene vil ha stor innvirkning på den 

økonomiske veksten i USA.  

I EU er den politiske risikoen senket betydelig etter presidentvalget i Frankrike. Veksten i eurosonen 

ventes å bli på 1,7 prosent i 2017. Det forventes at den europeiske sentralbanken, ESB, vil senke 

bruken av stimuli fremover, som følge av den bedrede økonomiske veksten. Innskuddsrenten i ESB 

er i øyeblikket -0,4 prosent. Inflasjonen er svakt positiv, men over tid forventes det at den vil øke. 

Dagene med negative sentralbankrenter vil dermed snart være talte. Ennå vil ikke økonomien tåle 

en markant renteoppgang, slik at det absolutte rentenivået vil være lavt lenge fremover.  



Flere store europeiske bedrifter har meldt om langt svakere førstekvartalsresultater i år. Det er 

spesielt de som har virksomhet rettet mot det russiske markedet som har fått lide. Svakere rubel og 

svak økonomi i Russland har senket resultatene.  

Futures-prisen på olje sank -2,48 prosent fra 52,05 dollar per fat til 50,76 dollar per fat i mai, men var 

på et høyere nivå i deler av måneden. Amerikansk produksjon har tatt seg kraftig opp, noe som har 

senket oljeprisen. Samtidig har OPEC besluttet å forlenge de avtalte kuttene i produksjonen i 

ytterligere 9 måneder. Over tid tror vi at høyere etterspørsel etter olje vil få oljeprisen til å stige.  

Årsaken er at den globale etterspørselen etter olje er i ferd med å ta igjen den globale produksjonen 

av olje. Det forutsetter at OPEC overholder sine planer om produksjonskutt. En lav oljepris er positivt 

for de som kjøper oljen. Det er først og fremst vekstmotorene i Asia, India og Kina, samt Japan som 

tjener på dette. Den høye veksten i India og Kina vil sende etterspørselen etter olje opp. Det skal lite 

til før etterspørselen blir høyere enn tilbudet, og da vil oljeprisen stige markant.  

Lakseprisen har i mai vært over 80 kroner per kilo, men var i slutten av måneden rundt 70 kroner per 

kilo. Prisnivået i starten av 2017 er betydelig høyere enn snittprisen de fem første månedene av 

2016. Dette tyder på at etterspørselen etter laks har tatt seg opp. De norske produsentene 

produserer om lag halvparten av all laks på global basis.  

I Norge er lakseoppdrett konsesjonsbelagt, og det legges opp til en stram regulering av bransjen. Det 

vil si at tilbudet av laks holdes lavt, for å få prisene på et stabilt høyt nivå. For de fleste 

oppdrettsselskapene har kostnaden ved å produsere en kilo laks steget, spesielt på grunn av 

bestrebelsene med å få redusert fremvekst av lakselus. Til tross for dette er selvkosten per kilo på 

cirka 32 kroner. Med dagens laksepris har selskapene en fortjeneste på om lag 40 kroner kiloen. 

Lakseoppdretterne tjener derfor godt med penger om dagen.   

Den globale veksten synes å ta seg opp, og derfor tror vi de globale aksjemarkedene vil holde seg bra 

fremover. Selvsagt må bedriftene fortsette å levere gode tall, for å unngå fall i aksjeprisene. Rentene 

vil holde seg lave lenge, og vi får neppe høyere renter før konjunkturene i Europa bedres betydelig. 

Utvalgte nøkkeltall for mai 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.05.2017

OSEBX 1,82 % 10 års stat, Norge 1,52

MSCI AC World 2,21 % 10 års stat, USA 2,20

S&P 500 1,16 % 3 mnd NIBOR 0,90

FTSE 100 4,39 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,74 % Brent Future -2,48 %

Euro/USD 3,19 % Gull 0,06 %

Euro/NOK 1,39 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.5.2017:    99,8698 

FORTE Pengemarked leverte 0,18 prosent avkastning i mai. Hittil i år er avkastningen 0,98 prosent. 

Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,06 prosent i mai, og er opp 0,23 prosent hittil i år. 

Avkastningen i mai ble preget av at bankene må betale litt lavere kredittpåslag ved opptak av ny 

seniorgjeld, samtidig som kortsiktig renter falt. Fondet er nummer to blant pengemarkedsfond ved 

Oslo Børs både hittil i år og siste år! 

3 måneders Nibor falt 6 basispunkt i mai, til 0,90 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt positiv 

effekt for fondet. Vi antar at 3 måneders Nibor vil ligge i området 0,8 prosent til 1,0 prosent pro 

anno, så lenge Norges Bank holder en innskuddsrente på 0,5 prosent. 

Bankene har hatt god fart inn i 2017. Lave tap, reduserte kostnader og relativ høy rentemargin 

sørger for at egenkapitalen øker. Bedre soliditet fører til lavere kredittpåslag ved opptak av ny gjeld.  

Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er 

vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste 

årene. Hovedstyret i Norges Bank mener at styringsrenten mest sannsynlig vil bli liggende på 0,5 

prosent den nærmeste tiden. Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og 

uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i april. Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt, og er 

lavere enn tidligere anslått. Kronekursen har svekket seg, mens forventede pengemarkedsrenter hos 

handelspartnerne har falt.  Vi tror derfor de norske rentene blir lave lenge. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.5.2017:    111,2350 

Avkastningen i mai ble på 0,52 prosent, mens fondets indeks, ST4X, var opp 0,37 prosent. En 

månedsavkastning i denne størrelsesorden befestet fondets posisjon i toppen blant investment grade 

obligasjonsfond registret ved Oslo Børs hittil i år. Så langt i år er fondet opp 3,62 prosent, mens 

indeksen er opp 0,96 prosent. Fondet har høyest avkastning på 1,2,3,4 og 5 år, blant investment grade 

obligasjonsfond på Oslo Børs. Fondet har også 5 stjerner hos Morningstar og fikk nylig Morningstar 

Award som beste norske obligasjonsfond!  

Lavere renter, samtidig som kredittpåslagene ved bankenes opptak av gjeld var litt lavere, var årsaken 

til denne avkastningen. De langsiktige norske rentene sank mye i mai. På grunn av den lave 

durasjonen i FORTE Obligasjon hadde dette rentefallet relativt mindre effekt på fondets avkastning. I 

det korte rentebildet så vi at 3 måneders Nibor sank 6 basispunkt til 0,90 prosent i mai.  

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



De langsiktige rentene begynte å falle da oljeprisen begynte å falle. På kort sikt selger da mange 

aktører aksjer for å kjøpe renter. Dette presser kursene opp og dermed effektiv rente ned. På lengere 

sikt forventer vi høyere langrenter, spesielt ettersom vi har stor tro på det norske aksjemarkedet. 

Høyere oljepris støttet dette.  

 

Kredittpåslaget som hver bank må betale i tillegg til swaprenter ved opptak av ny gjeld, har kommet 

videre ned i mai. Dersom vi får nye overraskelser, vil kredittpåslaget gli ut. Kredittpåslaget steg kraftig 

frem mot Brexit-avstemmingen i juni 2016. Etter det har bankene blitt vesentlig bedre kapitalisert, og 

over tid vil kredittpåslaget komme tilbake til lave nivåer. Selv om det kommer overraskelser vil en 

fortsatt oppkapitalisering av bankene sende kredittpåslaget ned igjen. 

FORTE Obligasjon kjøper flere verdipapirer dersom kredittpåslaget blir høyt. I mai er det ikke foretatt 

noen handler.  

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.5.2017:    97,0690 

Vi oppnådde nok en gang positiv avkastning i FORTE Kreditt i mai. Fondet leverte en avkastning på 0,49 

prosent i mai, noe som innebærer 6,38 prosent avkastning hittil i år. De siste tolv månedene har 

avkastningen i FORTE Kreditt vært på 16,40 prosent. Mai var den 14. måneden på rad med positiv 

månedsavkastning i fondet. Oljeprisen utviklet seg i mer volatil retning i mai, og var ved utgangen av 

måneden noe lavere enn ved inngangen. Kredittmarkedet responderte med noe lavere kurser for 

enkelte energirelaterte utstedere. Vi benyttet anledningen til å øke eksponeringen i denne typen 

obligasjoner.  Denne endringen representerer et taktisk avvik fra det strategiske valget å trekke 

porteføljeeksponeringen i mer konservativ retning. 

De viktigste positive bidragene til avkastningen i mai kom fra Atwood Oceanics (+19 basispunkter (bp)), 

Shamaran (+18 bp) og Gaslog (+11bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra Ensco (-39 bp), 

Hornbeck (-19 bp) og Grupo R (-7 bp). Blant disse er det særlig verdt å merke seg den ulike utviklingen i 

obligasjoner utstedt av de to Offshore-riggselskapene  Ensco og Atwood.  Den ulike retningen skyldes at 

Ensco kjøper Atwood og betaler med aksjer. Ensco holdes for å være en sterkere kreditt og 

obligasjonskursene faller på grunn av denne selskapstransaksjonen, mens Atwoods obligasjoner øker i kurs.  

Det er også av betydning at Ensco betaler en pris for Atwood som er høyere enn det nivået som aksjene i 

Atwood har handlet på i forkant av transaksjonen, videre er det av betydning at obligasjonseiere i Atwood-

obligasjonene har en put-opsjon som utløses ved eierskifte av selskapet på en kurs som ligger ett 

prosentpoeng over pari. Dette har betydning når obligasjonene i forkant har handlet på betydelig 

underkurs. 

Utsiktene for oljeprisen har vært gjenstand for fornyet debatt i den senere tid, knyttet til overraskende rask 

økning i produksjonen av amerikansk skiferolje, situasjonen i OPEC og nå sist de politiske tumultene knyttet 

til Qatar og landets konflikt med andre arabiske land. Disse hendelsene har gitt økt volatilitet i oljeprisen og 

noe lavere priser enn tidligere i år. Lavere oljepriser er uheldig for verdiutviklingen av obligasjonene i Forte 

Kreditt; høyere oljeprisvolatilitet likeså. Vi observerer at de fleste oljeanalytikere som vi følger har prisanslag 

over dagens nivå for oljeprisen neste år. Følgelig er vi posisjonert for høyere oljepriser fremover.  

Investeringsprosessen i Forte Kreditt innebærer blant annet å arbeide med temaer for forvaltningen. 

Fremover vil vi forsøke å arbeide med to nye temaer som på hver sin måte er ment å kontrollere risikoen i 

fondet samtidig som de har et positivt avkastningspotensiale. Dels vil vi fremover lete etter obligasjoner 

som har sjanse for å bli oppgradert til investment grade status, såkalte rising stars, og dels vil vi søke å holde 

obligasjoner for meglerforetak med en avtale om at meglerne skal selge obligasjonene til en høyere kurs 

etter beste evne, såkalt warehousing. En variant av denne praksisen er å garantere for tegning i et nytt 

potensielt obligasjonslån mot betaling. Disse typene virksomhet forventes å øke den forventede 

avkastningen i fondet. 

Vi går nå inn i sommermånedene med lavere forventet aktivitet og tilhørende lavere markedsvolatilitet. De 

neste par månedene ser vi derfor for oss at fondet vil klippe kupong, noe som innebærer en jevn 

verdiøkning for andelshaverne. Til høsten forventer vi å gjenoppta dreiningen av porteføljen i konservativ 

retning. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.5.2017:    155,6734 

FORTE Norge holdt godt følge med Oslo Børs gjennom det meste av mai måned, men mot slutten ble 

det press mot et par av fondets aksjer i oljeservice som trakk totalen ned. Fondet ga 0,33 prosent 

netto avkastning i mai, mens referanseindeksen steg 0,67 prosent. Hittil i år er fondet 5,2 prosent i 

minus, og indeksen er 3,39 prosent i pluss. Til tross for den svake starten av året har FORTE Norge 

levert 23,9 prosent netto avkastning de siste 12 måneder, noe som er 9,8 prosent bedre enn indeks. 

Vi hadde forventninger om at oljeprisen skulle styrke seg i etterkant av produksjonskuttavtalen som 

ble forlenget på OPEC-møtet i mai. På grunn av den kraftige veksten i amerikansk skiferolje ble 

imidlertid markedet straks skeptisk til om dette var nok. Oljeprisen falt igjen og utløste en markant 

prisnedgang blant oljeaksjer. Verst gikk det utover oljeservice der våre aksjer i BWO, PGS og Archer 

falt henholdsvis 7, 11 og 12,7 prosent. BWO er blant fondets største posisjoner og denne ble derfor 

mest kostbar. Våre analyser og møter med selskapets ledelse indikerer imidlertid flere «triggere» som 

bør gi en økt aksjekurs de neste 2-3 månedene. Vi er derfor svært positive til denne aksjen.  DNO, 

som også er blant de største postene i fondet, ble eneste lyspunkt i oljesektoren med kursøking på 

7,3 prosent. AkerBP, hvor vi har redusert posisjonen noe, falt 5,3 prosent. Oljesektoren som nå utgjør 

32 prosent av fondet falt i alt 3,7 prosent og bidro derved 1,2 prosent negativt til totalavkastningen 

denne måned. 

Lakseprisene har vært en berg- og dalbane den siste tiden. Fra 55 kr/kg i begynnelsen av april, 

deretter 20 kr opp til 75 kr/kg i slutten av perioden, dernest 63 i mai for så å ende over 70 igjen.  Hittil 

i år ligger snittprisen rundt 65 kr/kg. Selv med en normal sesongmessig nedgang i lakseprisen i august 

og september, føler vi oss trygge på at snittkursen for året vil bli godt over konsensus, som ligger 

rundt 58 kr/kg. Det er prisen som i dag ligger til grunn for de fleste av analytikernes 

inntjeningsestimater. Vi mener analytikerne fokusere for mye på tilbudssiden med økende volumer, 

og for lite på etterspørselen, der åpningen av det kinesiske markedet for norsk laks vil få en stor 

betydning i andre halvår. Salmar, som er største posisjon i fondet, steg hyggelige 12,3 prosent siste 

måned, mens Bakkafrost og Marine Harvest økte med 7,5 og 2,3 prosent. Grieg Seafood og NRS gikk 

den andre veien og falt henholdsvis 6,5 og 7, 5 prosent. Vinneren ble imidlertid Scottish Salmon som 

steg over 30 prosent i mai. Vi har hatt over en dobling i kursverdien siden vi gikk inn i aksjen for et år 

siden, og vi valgte nå å selge og realisere gevinsten i denne aksjen.  

 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Vi tok også gevinst i Skandiabanken etter at aksjen steg nær 15 prosent siste måned. I stedet tok vi inn 

Bank Norwegian, der vi fikk 6 prosent kursøking før månedslutt. Før vi kjøpte aksjen hadde den falt 23 

prosent det siste året, på bakgrunn av markedets skepsis til utviklingen for forbruksbanker. 

Myndighetens restriksjoner vedrørende forbrukslån har imidlertid ikke blitt så kraftige som mange 

fryktet. Mens vanlige banker har en avkastning på egenkapitalen på rundt 10 prosent er tilsvarende 

tall for Bank Norwegian over 40 prosent. Når selskapet i tillegg har stor vekst, forventer vi en solid 

kursøking i aksjen. SR-Bank leverte 5,5 prosent avkastning, mens DNB falt 3,7 prosent. Sektoren utgjør 

8,5 prosent av fondet og ga samlet avkasting på 4,1 prosent.  

Wallenius Wilhelmsen, som vi kjøpte i april, gjorde det bra, med 10,3 prosent kursøking denne 

måneden. Det forventes store synergieffekter etter sammenslåingen av Wilhelmsen og Wallenius. I 

tillegg ser vi en bedring i markedet for frakt av biler fra Asia til Europa, og ikke minst, returlast med 

store anleggsmaskiner tilbake til Asia. Derfor forventer en pen oppside i denne aksjen. Norwegian, 

som også er en av de større posisjonene i fondet, falt 6 prosent i mai. Kostnader vedrørende nye fly og 

baser på kontinentet blir høye i en oppbyggingsfase, men vi forventer at dette vil betale seg i 

mangfold når langdistanserutene får «satt seg» i løpet av det neste året. I mellomtiden går vi nå inn i 

den beste inntjeningsperioden for året og vi mener at aksjen har passert bunnen.  

Ledende økonomiske indikatorer, global vekst og noe mindre politisk risiko  indikerer at 

aksjemarkedet kan fortsette å stige. Tatt i betraktning økt inntjening i selskapene og styrket 

egenkapital er markedet ganske normalt priset, spesielt med tanke på det lave rentenivået vi fortsatt 

har. Derfor er vi optimistisk på vegne av FORTE Norge og tror på god avkastning også i 2017.  



FORTE Global 

Kurs per 31.5.2017:    169,0969 

FORTE Global hadde en avkastning på 0,30 prosent i mai. Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i 

dollar, steg til sammenligning med 2,21 prosent. Avkastningen siste tolv månedene har vært på 11,29 

prosent. Vi vurderer fortsatt å øke eksponeringen mot verdiaksjer.    

Europeiske aksjer var den sterkeste bidragsyteren til avkastningen i Forte Global i mai. Fondet er 

overvektet Europa. Informasjonsteknologi var den sektoren som bidro sterkest til avkastningen i 

april.   Fremvoksende markeder og energisektoren trakk ned i mai. 

En politisk krise i Brasil var den viktigste grunnen til at våre investeringer i fremvoksende markeder 

bidro negativt i mai. Krisen oppstod etter at riksadvokaten i landet anklaget president Temer for 

korrupsjon og inngripen i rettsforfølgelse. Hendelsen førte til et dramatisk fall i verdien på brasilianske 

aksjer. Dette markedet har ennå ikke hentet seg helt inn etter fallet. Det negative bidraget for 

energirelaterte aksjer er nært knyttet til fallet i oljeprisen gjennom måneden, som i sin tur knyttes til 

økt produksjon av skiferolje i USA. 

Basert på analytikeranslag observerer vi at prisingen av vekstaksjer uvanlig høy sammenlignet med 

verdiaksjer (se figur under). Til tross for at visse forhold, for eksempel det lave rentenivået, kan 

forklare at denne forskjellen bør være høyere enn normalt, vurderer vi å bevege eksponeringen i 

fondet i retning av verdiaksjer. Denne vurderingen er både basert på en betraktning omkring relativ 

verdi og en vurdering av de makroøkonomiske utsiktene.  Vi tror at vi etter hvert vil nærme oss slutten 

på perioden med uvanlig lave renter. Høyere renter bør føre til sterkere diskontering av fremtidig 

vekst.    

Verdsettelsen av globale aksjer er høy, om enn høyere i USA enn i Europa, mens volatiliteten i verdens 

aksjemarkeder er lav. Lav volatilitet kombinert med lave renter gjør at verdsettelsen er høy og 

risikopremien lav. Samtidig er vår vurdering at markedsprisingen reflekterer økonomiske realiteter. Vi 

forventer moderat avkastning og lav volatilitet fremover. Sett sammen betyr dette en god risikojustert 

forventet avkastning i Forte Global i tiden fremover. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Denne måneden fortsatte ikke FORTE Trønder den pene utviklingen fondet fikk i april. To store tap 

innen oljeservice og teknologi satte fondet tilbake slik at avkastningen siste måned ble negative 1,6 

prosent. Fondsindeksen på Oslo Børs steg 0,7 prosent i samme periode. Etter nedgang i både oppdrett 

og oljerelaterte aksjer siden nyttår ligger fondet i minus med 8,7 prosent hittil i år, mens Indeksen har 

økt 3,4 prosent. Vi investerer FORTE Trønders kapital med et langsiktige perspektiv, og vi er derfor 

stolte av at fondet, tross dette, har gitt beste resultat blant alle norske aksjefondet over de seneste 2 

og 3 års periodene med gjennomsnittlige netto avkastning henholdsvis 22,4 prosent og 19,4 prosent 

per år. 

Av fondets fire sektorer, sjømat (34 %), oljerelatert (28 %), banker (20 %) og teknologi (18 %) var det 

kun oppdrett som viste oppgang i mai. NTS, som gikk sammen med Midt-Norsk Havbruk i april, steg 

nye 21 prosent i mai. Salmar, Lerøy og Akva-Group steg henholdsvis 12,5, 7,2 og 8,2 prosent. Disse 

fine resultatene ble imidlertid trukket ned av Norway Royal Salmon, som er blant de største 

posisjonene i fondet, og som falt 7,3 prosent. Til sammen steg sektoren med 4 prosent, noe som ga et 

positivt resultatbidrag på 1,4 prosent. Hittil i år ligger lakseprisen ligger solid over 58 kr/kg, som i snitt 

er analytikernes forventede pris for året som helhet.  

Til tross for et par sesongmessig svake måneder, som normalt kommer på sensommeren, tror vi 

snittprisen for året vil ende godt over disse forventningene. Kostnadene i forbindelse med lakselus ser 

ut til å være under kontroll, og til dels synkende, mens den største kostnaden, som er fôr, er fallende.  

Da man i tillegg ser at det enorme markedet i Kina nå har åpnet seg, kan vi ikke annet enn å være 

svært optimistiske på vegne av for næringen, og på vegne av de lakseaksjene vi har i fondet. 

Med en oppgang på 7,3 prosent var «reservetrønderen» DNO best blant oljeaksjene i mai, mens 

Statoil fulgte på med 3,7 prosent. AkerBP falt 4 prosent, mens Kværner og Aker begge sank i 

underkant av 2 prosent. Verst gikk det med boligriggselskapet, Prosafe, som raste hele 27 prosent i 

kurs. Dette var en av de mindre posisjonene i fondet, og vi hadde i forkant av raset bestemt oss å 

selge oss ut av aksjen. Vi fikk solgt en tredel av beholdning før aksjen begynte å falle. Vi mener at den 

nå har kommet for lavt og vi forventer en viss oppgang. Med det gikk sektoren med 4,9 prosent i 

minus, og 1,3 prosent i negativt bidrag. 

Kurs per 31.5.2017:    200,1865 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Banksektoren skuffet også, da Sparebanken Midt-Norge, som er nest største post i fondet, falt 2,9 pro-

sent. Sparebanken Helgeland og Melhusbanken hadde moderat oppgang med henholdsvis 1,2 og 0,8 

prosent. 

Det er hyggelig å se at Nordic Semiconductor fortsatte oppgangen på nær 10 prosent i april, med nye 5,5 

prosent denne måneden. Ledelsen har vært mindre «fremoverlent» med sin guiding til markedet i år. I 

de senere år har selskapet gjentatte ganger skuffet ved femleggelse av salgstall etc, mens det nå ved et 

par anledninger har overrasket positivt.  Det tror vi vi kan fortsette. Q-Free aksjen var nesten uforandret. 

Den store frustrasjonen er selvfølgelig Next Biometrics, som raste hele 23 prosent siste måned etter å ha 

steget 6,7 prosent i april. Markedet sammenligner Next med det svenske Fingerprint Cards som nå har 

kommet med to negative resultatvarsler i år. Vi mener denne sammenligningen blir helt feil. Fingerprint 

Cards satser i det «modne» telefonmarkedet, mens Next satsningsområdet er i det kommende «smart 

card» markedet for betalinger etc 

FORTE Trønder er et mere «spisset fond» enn de fleste aksjefond og endringer i enkeltaksjer eller sekto-

ren får større utfall enn i mange andre fond. Dette så vi i fjor da fondet steg nær 50 prosent og i år når 

det har falt 8,7 prosent. Vi tror på moderat oppgang i oljeprisen og sterke tall fra oppdrettsnæringen i 

andre halvår. Bank fortsetter jevnt og trutt, mens vi mener teknologiaksjene våre har sett bunnen.  Der-

for tror vi at fondet vil levere en solid avkastning også i 2017.  



Skråblikk—Kjøp når blodet flyter i gatene 

Avkastningen i kredittmarkedet er gjerne høyest samtidig som misligholdsraten er på vei opp. Denne 

sammenhengen virker urimelig på mange investorer og gjør at de i mange tilfeller gjør feilvurderinger i 

egenskap av kredittinvestorer som gjør at de ikke er i stand til å høste de betydelige risiko- og likviditets-

premiene i dette markedet. 

Figuren viser verdiutviklingen i DNB Norwegian High Yield Index Hedged, en kredittindeks, sammen med 

misligholdsraten blant energirelaterte utstedere. Som vi ser stiger verdiene i kredittmarkedet på samme 

tid som misligholdsraten er høy eller stigende.  

Det er tre viktige grunner til at markedet oppfører seg på denne måten: 

 Markedet priser forventinger 

 Risikoen og risikopremien varierer over tid 

 Likviditeten og likviditetspremien varierer over tid 

Det første punktet er lett å forstå: Det er ikke dagens misligholdsrate som er viktig for prising, men 

fremtidige mislighold. Dagens mislighold har allerede blitt priset inn. Det er også lett å forstå at risikoen 

endrer seg over tid, i noen perioder forventes det lite mislighold, i andre perioder mye. Viktigere er det 

at markedets risikopremie, det vil si den meravkastningen som markedsaktørene krever for å ta risiko, 

endrer seg over tid. I tøffe tider vil investorene kreve en ekstra buffer for å ville investere. Dette øker 

den forventede avkastningen i perioder der risikoen er tydelig til stede. Samme logikk er knyttet til 

effekten av at likviditetspremien varierer over tid. I perioder med svak likviditet vil investorene kreve en 

ekstra forventet meravkastning for å ville investere som en kompensasjon for at investoren risikerer å 

pådra seg betydelige transaksjonskostnader. 

Mange kredittinvestorer gjør den feilvurderingen å selge markedet når nedturen er et faktum, for heller 

å kjøpe det tilbake når markedet har hentet seg inn igjen. En slik adferd er lett å forstå fordi perioder 

med betydelig avkastningspotensiale i dette markedet gjerne faller sammen med mange negative nyhe-

ter knyttet til kredittmarkedet. Samtidig gjør denne adferden at investoren gjerne går glipp av oppturer i 

markedet. 

Det er én positiv side ved denne situasjonen. Du kan gjøre andre investorers feilvurdering til din fordel. 

Til hjelp kan du huske sitatet som tillegges baron Rotschild: «Kjøp når blodet flyter i gatene, selv når blo-

det er ditt eget!».  



 

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. 


