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Høyere økonomisk vekst i USA 

Den amerikanske BNP-veksten steg kraftig i 2. kvartal, og dette har blitt godt mottatt i 

verdipapirmarkedet. I tillegg er det amerikanske arbeidsmarkedet i fremgang. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,79 prosent i juli, og er opp 14,59 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 4,86 prosent, og er opp 7,11 prosent hittil i år. 

Høyere oljepris har støttet godt oppunder den norske børsen. 

I USA ble det meldt om økt vekst. Amerikansk økonomi hadde ved utgangen av andre kvartal lagt på 

seg 2,6 prosent fra samme tid i fjor. Dette var lavere enn de 2,8 % som var forventet. Samtidig er 

BNP-veksten for 1. kvartal revidert ned fra 1,4 til 1,2 prosent årlig vekst. Dette er uansett lavere enn 

det presidenten lovet i valgkampen. På lengre sikt, budsjetterer Trump med 3 prosent BNP-vekst 

innen 2021. Tilliten til Trump har sunket noe. Blant annet stemte Senatet mot presidentens ønske 

om å fjerne helseprogrammet «Obamacare». Dette har bidratt til å senke US Dollar mot norske 

kroner. Dollaren sto 30. juni i 8,35 kroner. Ved månedslutt kostet en dollar 7,87 kroner, et verdifall 

på -5,75 prosent i juli. Noe av dollardepresieringen kan selvsagt forklares med høyere oljepris, som 

naturlig nok styrker norske kroner. «Månedens viktigste tall», den offisielle 

arbeidsmarkedsrapporten fra USA kom det frem at 220 tusen nye jobber ble skapt i juni, langt over 

forventningen på 178 tusen. Arbeidsledigheten sank samtidig til 4,4 prosent. Det er likevel 

bemerkelsesverdig at det i et slikt stramt marked fortsatt var null lønnsvekst. Det kan lede til at FED 

fortsatt ikke finner det nødvendig å heve renten. Federal Reserve holdt som ventet styringsrenten i 

USA uendret på 1-1,25 prosent ved sitt møte i slutten av juli. Markedet merket seg likevel at 

ordlyden om å starte reverseringen av det massive stimulanse-programmet ble endret fra «i år» til 

«relativt snart». Det tolkes som at den amerikanske økonomien er i enda bedre stand enn antatt, og 

førte til nye rekorder på Wall Street. Standard & Poor 500 indeksen steg 1,93 prosent i juli. 

Den Europeiske sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret i sitt møte i juli. 

Sentralbanksjef Draghi bekreftet at veksten i eurosonen fortsetter og er bredt balansert mellom 

flere sektorer og regioner. Inflasjonen er imidlertid avdempet, og det kan tyde på at den ekspansive 

pengepolitikken fortsetter. Den europeiske sentralbanken lot sin nøkkelrente forbli uendret, dette i 

samsvar med analytikernes forventinger. I sin tale klarte imidlertid ikke sentralbanksjefen å roe 

valutamarkedet, som sendte euroen videre opp mot dollar. Inflasjonen i Europa er helt avhengig av 

utviklingen i oljeprisen, slik at man kan se en økt inflasjon dersom oljeprisen stiger kjapt. Landene i  

Europa er kjøpere av olje og høyere oljepris slår ut i høyere inflasjon. På årsbasis var BNP-veksten i 

eurosonen 2,1 prosent etter 2. kvartal. 

Etter et halvår med en økonomisk årlig vekstrate på nærmere sju prosent er Kina sannsynligvis på 

vei inn i en periode med svakere vekst. Den internasjonale etterspørselen er svakere enn tidligere.  



Kinesiske myndigheter har siden april krevd fra noen av Kinas største selskaper å redusere risikoen i 

finanssektoren. Nedbyggingen av gjeld vil kunne gi en forsinket reaksjon på økonomien i form av 

lavere økonomisk vekst for Kina i andre halvår. Dette vil dukke opp tydeligere i slutten av tredje 

kvartal. Ingen tror på en kollaps i den kinesiske økonomien, men det blir en svakere vekst de neste 

årene. 

Futures-prisen på olje steg hele 8,10 prosent fra 48,77 dollar per fat til 52,72 dollar per fat i juli, og 

steg jevnt gjennom måneden. Stadige meldinger om lavere oljelagre, spesielt i USA, har styrket 

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

Over tid tror OPEC 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 relativt 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. En lav oljepris medfører at det kjøpes mer olje fremfor når oljeprisen er høy. Lav 

oljepris styrker også veksten i de landene som er avhengig av å importere olje. 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 juli vaket mellom 60 og 70 kroner per kilo, men var i slutten av måneden rundt 60 

kroner per kilo. Snittpris nivået hittil i 2017 er betydelig høyere enn snittprisen de sju første 

månedene av 2016. Til tross for at vi nærmer oss perioden med sesongmessig lave laksepriser har de 

holdt seg overraskende høye til nå, godt over forventet gjennomsnitt pris for hele året. I neste uke 

signaliseres det imidlertid en nedgang. Det er likevel langt over Nordeas sjømatanalytiker som holder 

fast ved en snitt pris på 52 kroner for andre halvår. Stadig flere mener det er alt for pessimistisk. 

Dette tyder på at etterspørselen etter laks har tatt seg opp. 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 30 kroner kiloen. Lakseoppdretterne tjener derfor 

godt med penger om dagen.   

Den globale veksten synes å ta seg opp, spesielt i USA og Europa. Derfor tror vi de globale 

aksjemarkedene vil holde seg bra fremover. Dette forutsetter selvsagt at bedriftene fortsetter å 

levere gode tall, for å unngå fall i aksjeprisene. Vi er nå inne i rapporteringssesongen for 2. kvartal, og 

tradisjonelt kan det komme negative overraskelser. Rentene vil holde seg lave relativt lenge, og vi i 

Norge får neppe høyere renter før konjunkturene i Europa bedres betydelig. 

Utvalgte nøkkeltall for juli 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.7.2017

OSEBX 4,86 % 10 års stat, Norge 1,69

MSCI AC World 2,79 % 10 års stat, USA 2,30

S&P 500 1,93 % 3 mnd NIBOR 0,82

FTSE 100 0,81 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -5,74 % Brent Future 8,10 %

Euro/USD 3,58 % Gull 2,13 %

Euro/NOK -2,44 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.7.2017:    100,1721 

FORTE Pengemarked leverte 0,16 prosent avkastning i juli. Hittil i år er avkastningen 1,29 prosent. 

Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,03 prosent i juli, og er opp 0,31 prosent hittil i år. 

Fondet er nummer to blant pengemarkedsfond ved Oslo Børs både siste måned, hittil i år og siste år! 

3 måneders Nibor falt 1 basispunkt i juli, til 0,82 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt positiv 

effekt for fondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av juli har vi vektet fondet opp i et seniorlån fra Pareto Bank. 

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 

1,6 prosent i juni. Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt til 4,3 prosent, og er lavere enn 

tidligere anslått. Kronekursen har styrket seg, mens forventede pengemarkedsrenter hos 

handelspartnerne er lave. Vi tror derfor de norske rentene blir lave lenge. Når rentebevegelsen snur 

opp vil den starte i eurosonen. Høyere oljepris er en faktor som vil kunne øke inflasjonen i 

eurosonen, fordi alle EU-land må importere olje. ECB blir dermed nødt å heve rentene fra et negativt 

nivå. Innskuddsrenten til ECB er i øyeblikket på -0,4 prosent. 

Vi ser på flere makro scenarioer og posisjonerer oss for hva som kan skje i den kortsiktige delen av 

rentemarkedet.   

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.7.2017:    111,8859 

Fondet fikk en avkastning på 0,32 prosent, mens fondets indeks, ST4X, var opp 0,25 prosent. Så langt i 

år er fondet opp 4,23 prosent, mens indeksen er 0,86 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 har fått Morningstar Award 2017 som beste norske investment grade obligasjonsfond 

siste 5 år! 

De langsiktige norske rentene steg 5 basispunkter i juli. Dette skjedde når oljeprisen begynte å stige. 

På lengere sikt forventer vi høyere langrenter, fordi disse rentene har en tendens til å øke når 

konjunkturene blir bedre. På grunn av den lave durasjonen i FORTE Obligasjon hadde denne 

rentestigningen relativt liten effekt på fondets avkastning. I det korte rentebildet sank 3 måneders 

Nibor 1 basispunkt til 0,82 prosent i juli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blå kurven er 5 års fastrente som endte måneden på 1,55 prosent. 

Den oransje kurven er 3 måneder Nibor som endte måneden på 0,82 prosent. 

I øyeblikket er durasjonen i fondet rundt 1 år, men vi overvåker 5 års fastrente. Får vi en høy 5 års 

fastrente, vil vi øke durasjonen i fondet.   

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

videre ned i juli, spesielt for OMF’er og seniorlån. For fondsobligasjoner og ansvarlige lån har 

kredittpåslaget ligget i ro. 

FORTE Obligasjon kjøper flere verdipapirer dersom kredittpåslaget blir høyt. I juli er det bare solgt litt i 

en fondsobligasjon fra DNB. Fondet er også vektet opp i ansvarlige lån fra Storebrand Livsforsikring og 

Protector forsikring.  

Vi tror at oljeprisen vil stige fremover. Den norske arbeidsledigheten har kommet ned i 4,3 prosent, og 

forventes å falle videre hvis oljeprisen stiger ytterligere. Veksten i norsk økonomi vil tilta, og de 

langsiktige rentene vil fortsette å stige. En høyere oljepris vil sende inflasjonen i eurosonen opp, fordi 

alle EU-land importerer olje. ECB blir nødt til å heve rentene fra et negativt nivå. De langsiktige rentene 

i Europa vil også komme opp fra rekordlave nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.7.2017:    97,6280 

FORTE Kreditt var i storform i juli. Månedsavkastningen kom på 1,3 prosent. Hittil i år har avkastningen 

vært på 7,00 prosent, mens siste tolv måneder har gitt andelshaverne en avkastning på 15,98 prosent.  

Den positive utviklingen har sammenheng med høyere oljepriser og at refinansieringsrisikoen i enkelte 

utstedere nå er betydelig lavere enn tidligere. Særlig at det obligasjoner utstedt av Teekay Offshore 

Partners som har bidratt positivt. Vi forventer at markedet positive momentum vil vedvare resten av 

sommeren og inn i høstmånedene. Vi forventer også å kunne presentere nye elementer i 

investeringsprosessen for Forte Kreditt i neste månedsrapport. 

De viktigste positive bidragene til avkastningen i juli kom fra Teekay Offshore Partners (+75 

basispunkter (bp)), Shamaran (+30 bp) og Teekay Corp (+14 bp), mens de viktigste negative bidragene 

kom fra Seadrill (-27 bp), Tizir (-10 bp) og Norske Skog (-7 bp). Teekay Offshore Partners opplevde 

betydelig kursoppgang på sine obligasjoner. Oppgangen kom etter at selskapet utstedte nye 

obligasjoner for å refinansiere kortere obligasjoner. Kursoppgangen var sterkest for obligasjonene 

utstedt av Teekay Offshore Partners, men også holdingselskapet Teekay Corp fikk en fin kursoppgang 

på sine obligasjoner. Shamarans obligasjoner ansees nå som mindre risikofylte ettersom produksjonen 

på oljeselskaper i Irakisk Kurdistan nå er i gang og at selskapet følgelig genererer kontantstrømmer. For 

selskapene Seadrill og Norske Skog er kursfallene knyttet til at rekapitaliseringsprosessene trekker 

lenger ut i tid enn hva markedsaktørene tidligere har antatt. 

Vi legger til grunn et relativt godartet markedssyn for kredittmarkedet. Volatiliteten i finansmarkedene 

forblir lav, likviditeten er god og veksten er på vei opp mange steder – særlig i Europa. Videre 

observerer vi at oljeanalytikernes prognoser fortsatt innebærer høyere oljepriser, om enn på et lavere 

nivå enn tidligere. Vi observerer at verdens sentralbanker er i ferd med å trappe ned sin stimulerende 

virkemiddelbruk, men opplever at dette er en fare mer for andre aktivaklasser enn kreditt. 

I det siste har vi arbeidet med å utvikle investeringsprosessen i kredittfondet ved å inkorporere 

kredittfaktorinvesteringer i form av underporteføljer i fondet. Vi forventer å kunne presentere en 

beskrivelse av denne komponenten av investeringsprosessen i neste månedsrapport. 

Frem til neste månedsrapport ser vi for oss rolige kredittmarkeder. Som alltid vil retningen på 

oljeprisen ha innvirkning på obligasjonskursene, delvis fordi utstederselskapet er oljeprisfølsomt, og 

delvis fordi oljeprisen korrelerer med det generelle økonomiske aktivitetsnivået. Det er også verdt å 

merke seg hvordan rekapitaliseringsprosessene i selskaper som Seadrill, North Atlantic Drilling og 

Norske Skog vil spille seg ut. Som regel er august en stille måned, og lite handel foregår før skoleferien 

er slutt. Ofte kan man avlese markedsstemningen for høsten i det markedet kommer tilbake til liv. Vi 

forventer å hvile på årene frem til da.    

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.7.2017:    163,6402 

En stille juli måned ble ganske hyggelig for FORTE Norge. Fondet steg 5,46 prosent under måneden, 

mens referanseindeksen økte 3,97 prosent. Oppgangen ble i hovedsak drevet av oljeaksjene som 

responderte på en markant økning i oljeprisen. Dessverre stupte Norwegian Air over 20 prosent i juli 

og det reduserte resultatet med 2 prosent. Det negative avkastningen i 1. kvartel er nå nesten tatt 

igjen. Hittil i år er FORTE Norge 0,31 prosent i minus, mens indeksen er 5,46 i pluss. For den langsiktige 

investor er det greit å vite at fondet i snitt har levert 14,4 prosent i netto årlig avkastning de siste fem 

årene. Tilsvarende tall for Oslo Børs er 10,8 prosent.  

Prisen for brent olje steg 7,5 prosent i juli, hvorav det meste kom i løpet av den siste uka i måneden. 

Det løftet fondets to største posisjoner, AKERBP og DNO, med 20 prosent. Den tredje «10 prosent- 

posisjonen», BW Offshore steg 15,8 prosent. De andre serviceselskapene Archer og Akastor økte 

henholdsvis 18,4 og 16,4 prosent, mens Subsea 7 forholdt seg i ro med «bare» 2,9 prosent kursøking.  

Oljesektoren som nå utgjør 36 prosent av fondet ga et positivt resultatbidrag på 6,0 prosent. Vi tok 

inn Songa Offshore i porteføljen, og det blir den første rigg eksponering i fondet siden 2014. Man kan 

nå begynne å ane en bedring i denne sektoren og Songa representerer en relativt konservativ 

eksponering mot rigg. Selskapet har lange kontrakter med Statoil på sine fire nye rigger, og nylig vant 

det en vesentlig rettstvist som har begrenset utviklingen i aksjen. Vi mener aksjen nå har en fin 

oppside. Det har vært balanse i oljemarkedet en god stund nå, og de store lagrene er omsider i ferd 

med å bygges ned. Det åpner for en oljepris i øvre del av 50-tallet i løpet av høsten, noe som kan slå 

veldig positivt ut for fondet. 

Det ble mye turbulens for Norwegian Air i forrige måned, og aksjen falt som følger med 20,4 prosent 

etter å ha vært så mye som 26 prosent i minus. Resultatet for andre kvartal ble langt dårligere enn 

forventningene, hovedsakelig på grunn av høyere kostnader. Oppstartskostnader for nye baser og 

trening av nye piloter (hvert nytt fly behøver 28 nyansatte piloter) er tydeligvis mye høyere enn 

beregnet. Heldigvis bør det meste av disse ekstrakostnadene være over i løpet av neste år.  Kanskje 

like viktig for kursfallet var at den mangeårige, og høyt respekterte, finansdirektøren gikk av på dagen 

uten noen spesiell forklaring, foruten «ønske om nye utfordringer» etc. Det åpnet selvfølgelig 

spekulasjoner om hvorvidt det egentlig foreligger andre, mere alvorlige årsaker. Vi tror ikke det er 

tilfelle og vi synes derfor at kursfallet er for stort basert på ekstrakostnadene alene. Siden 

Norwegians største kostnader er i dollar hjelper det nå godt med den enere tids svekkelse av 

dollaren.  

Lakseprisen har holdt seg godt. Langt bedre enn antatt gjennom sommeren, og lå på rundt 62 kroner 

per kilo ved månedslutt. Nå ser det imidlertid ut til at det sesongmessige fallet på grunn av ny 

slaktesesong slår inn for fullt. Antagelig vil vi se priser i den lave enden av femti-tallet, men vi 

forventer at det vil være temporært, slik det har vært i tidligere år.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



I forbindelse med dette kan det forventes et visst fall i lakseaksjene, og vi har derfor redusert den 

samlede eksponeringen mot laks til 13 prosent av fondet. Det er mer enn en halvering i forhold til 

tidligere eksponering. Siste måned solgte vi blant annet hele posisjonen i Bakkafrost. I snitt steg 

lakseaksjen i 4,5 prosent, noe som ga 0,6 prosent bidrag til resultatet.  Grieg Seafood gikk best med 

11,2 prosent stigning, mens Salmar trakk ned med 1,6 prosent i minus.  

Bankaksjene, DNB, SR-Bank og Norwegian Bank, gikk også meget bra og steg mellom 9,9 og 9,7 

prosent. Med samlet vekt på 12 prosent ga det et positivt bidrag på 1,1 prosent. Industri og 

shippingaksjene gikk samlet i null uten store variasjoner.  

Med høy eksponering i oljesektoren og ledig «krutt» å sette inn når laks tar fart igjen, ser vi frem til en 

spennende høst for FORTE Norge. Vi er nå nesten i positivt terreng, og vi har som mål å slå indeksen 

med god margin før årsslutt. Det mener vi er godt mulig. 



FORTE Global 

Kurs per 31.7.2017:    167,4090 

I juli styrket den norske kronen seg med 5,75 prosent mot dollar og 2,6 prosent mot Euro. Til tross for at 

store deler av FORTE Globals beholdning er valutasikret, fikk dette negative effekter i omregningen av 

fondets verdier til norske kroner. I norske kroner gikk fondet 0,66 prosent i minus, mens 

verdensindeksen, MSCI beregnet i de enkelte lands valutaer steg 2,79 prosent. Tilsvarende tall hittil i år 

er netto avkastning på 7,44 prosent for FORTE Global og 14,59 prosent for verdensindeksen. De siste 

fem år har FORTE Global levert en netto avkastning på 10,3 prosent per år. 

Fondet er nå posisjonert med en tredel i fremvoksende markeder, 28 prosent i Europa, 21 prosent i 

USA og 17 posent i globale sektorfond innen finans og råvarer, såkalt «materials». Som det fremgår av 

oversikten nedenfor har det vært riktig å ha overvekt i de fremvoksende markedene både i juli og så 

langt i år. Vi tror den positive trenden for disse markeder vil fortsette en tid til. Likeså anser vi at 

markedene i Eurosonen har høyt potensiale fra dagens nivå. Det råder større usikkerhet med det 

Engelske markedet grunnet Brexit. Vi ser i oversikten nedenfor at USA under de siste årene har gitt den 

beste og mest stabile avkastningen. Dette tror vi kan endre seg, og at USA er det markedet som har 

kortest vei før den lange sykelen som vi fortsatt er inne i snur igjen. Derfor er vi mest undervektet i 

dette markedet i forhold til verdensindeksen, MSCI. 

De økonomiske utsiktene er nå meget positive ute i verden. Til tross for et høyt priset aksjemarked i 

USA, ser man økning i industriproduksjonen og et sterkt arbeidsmarked. I Europa fortsetter det 

positive makrobildet. Det tyske og franske sentimentet blant innkjøpssjefer (Purchasing Managers 

Index, PMI) er på rekordhøye nivåer. Kina fortsetter med å overraske med høy BNP vekst på 6,9 

prosent og årlig vekst i industriproduksjon på 11 prosent og 7,6 prosent i detaljhandelen.  Selv i Japan 

er det bra vekst, men et ekstremt stramt arbeidsmarked holder økonomien noe tilbake.   

FORTE Global er godt posisjonert til å dra nytte av den gode temperaturen vi nå måler i verdens 

økonomien. Med den solide sektorspredningen har fondet et godt potensialet til videre oppgang 

utover høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: World Stock Market Returns (Local Currency) Kilde: FactSet, J.P. Morgan Asset Management 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder fyrte på alle sylindere i juli, hvor mest kraft kom fra olje og teknologiaksjene. Fondet 

steg hele 8,66 prosent og ble derved det beste fondet på Oslo Børs i juli. Til sammenligning steg 

referanseindeksen 3,97 prosent. Fortsatt er det litt å ta igjen fra den svake starten på året, og fondet 

er nå 3,76 prosent i minus hittil i år, mens indeksen er opp 5,95 prosent. Dette til tross, de siste 12 

måneder har fondet gitt 15,4 prosent netto avkastning. Fondet ligger på en klar førsteplass blant alle 

norske aksjefond den seneste to, tre og fire årene, med netto årlig avkastning på henholdsvis 25,3 

prosent, 18,9 og 19,4 prosent i disse periodene.  

Gode kvartalsresultater og den bedrede oljeprisen førte til kursoppgang i AKERBP og DNO på 

henholdsvis 20,2 og 19,9 prosent. Statoil fulgte opp med 6,5 prosent. Understellet til stigerørs- 

plattformen til Johan Sverdrup ble skipet ut fra verftet på Verdal innen fastsatt tid og budsjett juli, og 

dermed steg Kværner solide 12,3 prosent. Aker ASA økte også 8,8 prosent, mens boligriggselskapet 

Prosafe steg 10,1 prosent. Oljesektoren utgjør nå 30 prosent av fondet, og den gjennomsnittlige 

avkastningen på 14,3 prosent ga et positivt bidrag til resultatet på 4,2 prosent. 

Alle teknologiaksjene gikk bra denne måneden og vi forventer at disse vil gjøre det meget bra resten 

av året. Med forventninger til oppstart av masseproduksjonen av de nye id-brikken til høsten, steg 

Next 15,9 prosent. Nordic Semiconductor og Q-Free levert overraskende bra tall for andre kvartal og 

steg henholdsvis 18,0 og 9,9 prosent. Et par dager før Telenor leverte sitt resultat for andre kvartal, 

som overgikk estimatene, tok vi en posisjon på 4,7 prosent i Telenor. («Reserve-Trønder» med stor 

utviklingsavdeling i Trondheim). Vi forventet at driften i Norge ville bli bra og vi så i forkant at 

resultatene i Asia ville slå forventningene. Ved å kjøpe før resultatet kom fikk vi med oss en 10 

prosent kursoppgang. Teknologiaksjene utgjør nå 20,5 prosent av fondet og den gjennomsnittlige 

avkastningen på 13 prosent ga 2,6 prosent resultatbidrag siste måned.  

Oppdrettsnæringen går nå inn i den sesongmessig svakeste perioden i året, da det normalt slaktes 

mye fisk. I tidligere år har dette ført til midlertidig fall i lakseaksjer, og det kan bli tilfelle i år også. Vi 

har derfor vektet oss ned i laks fra 36 til 24,4 prosent av porteføljen. Tar vi bort brønnbåtrederiet NTS 

og utstyrsleverandøren AKVA-Group blir gjenværende del av ren lakseeksponering 14,8 prosent. Chile 

vil også levere mer fisk i år enn i fjor høst, og det er usikkerhet om overskuddet av fisk vil strekke seg 

inn i fjerde kvartal. Vi tror imidlertid at en noe lavere pris enn i første halvår vil øke etterspørselen i 

Europa, samt at volumen til Asia vil øke markant ut over høsten. Da kan vi igjen se priser over 70 

kroner kiloen. Ved signaler om dette vil vi være klare til å øke eksponeringen mot sektoren igjen, da 

de langsiktige utsiktene er fortsatt meget positive. Prisene holdt seg bra i juli og fondets lakseaksjer 

steg i snitt 2,2 prosent, og bidro 0,6 prosent til resultat for måneden. 

Bankene som utgjør 23,7 prosent av fondet steg i snitt 6,5 prosent og ga et bidrag på 1,5 prosent.  

Kurs per 31.7.2017:    210,7750 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



I henholdt til reguleringen for verdipapirfond kan et fond ha fire aksjer som hver utgjør maksimalt 10 

prosent av fondet. (Eller rettere sagt; totalen av de aksjene som utgjør mellom 5 og 10 prosent av fon-

det kan tilsammen ikke utgjøre mer enn 40 prosent). Hver sektor i FORTE Trønder, olje, sjømat, bank 

og teknologi er representert med en «ti-prosenter» bestående av AkerBP (9,2 %), NRS (9,2 %), Spare-

bank1 SMN (9,4 %) og Next Biometrics (6,7 %). Det var viktig for avkastningen denne måneden at disse 

posisjonene ga de høye avkastningene på henholdsvis 20,2 prosent, 5,9 prosent, 10,8 prosent og 15,9 

prosent. Nøkkelen til en god avkastning for fondet for 2017 ligger i at disse aksjene fortsetter å gi solid 

meravkastning gjennom høsten.  Det har vi høy forventning til. 

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. 


