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Høyere oljepris sendte børsen til rekordnivåer 
 

Veksten i de asiatiske landene medfører at disse landene etterspør mere olje. Så lenge OPEC og 

andre samarbeidende oljeprodusenter klarer å overholde den avtalte reduksjonen i produksjonen av 

olje, fortsetter oljeprisen oppover. I oktober steg oljeprisen hele 7 prosent. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,08 prosent i oktober, og er opp 
19,69 prosent hittil i år. Økningen i oljeprisen dro den norske børsen opp, og hovedindeksen ved 
Oslo Børs steg 3,05 prosent. Hittil i år er hovedindeksen opp 18 prosent. Oslo Børs var på sitt 
høyeste nivå noensinne den nest siste dagen i oktober, da den endte på 809,85. 
 
I USA er den økonomiske veksten kommet godt opp på 3 prosenttallet. Privat forbruk har tatt seg 

opp, og prisveksten har begynt å ta seg opp. Innkjøpssjefsindeksen, PMI, viser også at aktiviteten tar 

seg opp. Antall sysselsatte utenfor jordbruket steg med 261 000 i oktober. I tillegg ble tallene for 

september revidert opp. Arbeidsledigheten var 4,1 prosent, det laveste på 17 år. Årlig lønnsvekst 

var 2,4 prosent. Dette viser at arbeidsmarkedet i USA er bra. Årlig kjerneinflasjon er på 1,7 prosent. 

Inflasjonsmålet til den amerikanske sentralbanken er på 2,0 prosent. En litt sterkere inflasjon kan gi 

rom for ytterligere renteøkninger senere i år. Den amerikanske økonomien har kommet langt i 

gjeninnhentingen etter finanskrisen. Konjunkturene stiger, og de langsiktige rentene antas å stige. 

Effekten av å avvikle og reversere de økonomiske stimuliene vil kunne ha negativ effekt på 

obligasjonsmarkedet. Aksjemarkedet i USA var imidlertid bra i oktober. Den brede Standard & Poor 

500 indeksen steg 2,2 prosent. Markedet venter i spenning på en ny skattereform. Lavere skatter 

betyr mye for de amerikanske bedriftene, men det er for tidlig å anslå hvor stor den blir. 

I Europa var det rentemøte i den europeiske sentralbanken, ESB, den siste uken i oktober. Markedet 

ventet i spenning på om sentralbanken skulle gjøre noen endringer på de pengepolitiske stimuliene. 

ESB har lenge holdt sin innskuddsrente på -0,4 prosent, samtidig som de har kjøpt obligasjoner for 

60 milliarder euro hver måned. Dette har senket rentenivået i Europa, og økonomien har langsomt 

begynt å bedre seg. Arbeidsledigheten har også falt. I markedet var det ventet at ESB skulle fjerne 

stimuliene, eller tidsbegrense dem. Istedenfor senket ESB de månedlige støttekjøpene til 30 

milliarder euro. Sentralbanken vil beholde dette nivået så lenge de finner det nødvendig. 

Innskuddsrenten blir ikke endret før obligasjonskjøpene avsluttes. Markedet tolket dette positivt, 

fordi rentene blir lave lenge, samtidig som en halvering av kjøpene er en indikasjon på at 

sentralbanken ser at økonomien bedres. De europeiske aksjemarkedene reagerte også med en 

markant oppgang etter rentemøtet. Eksempelvis steg DAX-indeksen i Frankfurt 3,1 prosent i 

oktober. Mesteparten av avkastningen kom etter rentemøtet i ESB. 



Et oppsving i verdenshandelen gir høy aktivitet i den indiske og kinesiske økonomiene. Den indiske 

økonomien vokser i øyeblikket hurtigere enn den kinesiske. En vekstrate på over 6 prosent er tre 

ganger høyere enn den gjennomsnittlige veksten for USA, Europa og Japan. Høy vekst i India og Kina 

sørger for høy etterspørsel etter råvarer, blant annet olje. 

Futures-prisen på olje steg hele 7,03 prosent fra 57,16 dollar per fat til 61,18 dollar per fat i oktober, 
og den steg jevnt gjennom måneden. Dette lover godt for norsk økonomi. Den norske 
arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 4,1 prosent av arbeidsstyrken, og er inne i en 
fallende trend. Veksten i norsk PMI tok seg opp i oktober. Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri 
steg til 54,5 i oktober, opp fra 52,3 i september. Lakseprisen har fortsatt å falle og ved utgangen av 
oktober var den på om lag 50 kroner per kilo. Det har vært produsert mere laks i 2017 enn i 2016. 
Kostnadene ved produksjonen har også falt, spesielt på grunn av mindre fremvekst av lakselus. 
 
Vi tror at aksjemarkedene fortsatt vil kunnes stige en periode fremover. Stimuliene fra 

sentralbankene fortsetter, og rentene forblir lave. Samtidig har resultatene som er rapportert for 3. 

kvartal vært gode. Derfor blir det neppe noen snarlig korreksjon i aksjemarkedene. 

Utvalgte nøkkeltall for oktober 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.10.17

OSEBX 3,05 % 10 års stat, Norge 1,66

MSCI AC World 2,08 % 10 års stat, USA 2,38

S&P 500 2,22 % 3 mnd NIBOR 0,80

FTSE 100 1,63 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,62 % Brent Future 7,03 %

Euro/USD -1,41 % Gull -0,80 %

Euro/NOK 1,14 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.10.2017:    100,4669 

FORTE Pengemarked leverte 0,06 prosent avkastning i oktober. Hittil i år er avkastningen 1,59 
prosent. Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,03 prosent i oktober, og er opp 0,41 
prosent hittil i år. Fondet er nummer to blant pengemarkedsfond ved Oslo Børs både hittil i år og siste 
år! 
 
3 måneders Nibor sank 1 basispunkt i oktober, til 0,80 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt 

positiv effekt for fondet. 

Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og forbrukertilliten er på et høyt nivå. Dette til tross for at 

boligprisene har begynt å falle. Oljeprisen har økt markant siden september, og dette øker 

aktivitetsnivået i oljerelaterte virksomheter. Arbeidsmarkedet har derfor utviklet seg bedre, og 

ledigheten faller. Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten 

energivarer (KPI-JAE) steg til 1,0 prosent i september. Norges bank har et mål på årlig kjerneinflasjon 

(KPI-JAE) på 2,5 prosent. Dette medfører at Norges Bank ikke har noen grunn til å heve renten. 

 

Norges Bank vil sannsynligvis ikke endre sin rente før ESB endrer sin innskuddsrente. Som følge av 

dette vil de kortsiktige rentene ligge lavt lenge.  

Kredittløpetiden i fondet er senket, og bankinnskuddene uten binding er økt. Vi avventer en bedre 

markedssituasjon, med litt høyere kortsiktig rente, før vi gjør ytterligere investeringer. Vi følger 

derfor godt med på utviklingen i 3 måneders Nibor.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.10.2017:    112,7683 

Fondet fikk en avkastning på 0,21 prosent i oktober, mens fondets referanseindeks, ST4X, var opp  
0,02 prosent. Så langt i år er fondet opp 5,05 prosent, mens indeksen er opp 1,16 prosent. Fondet har 
høyest avkastning hittil i år, og på 1,2,3,4,5 og 6 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo 
Børs! I 2017 har fondet fått Lipper Fund Award, det har 5 stjerner hos Morningstar og har fått 
Morningstar Award 2017 som det norske investment grade obligasjonsfondet med høyest risikojustert 
avkastning siste fem år! 
 
Bedre veksttall i de store økonomiene medfører at konjunkturene bedres, og som følge av dette vil de 

langsiktige rentene stige. De langsiktige rentene falt imidlertid i oktober. Årsaken til dette er at ESB 

fortsetter med sine stimuli på ubestemt tid.  5 års fastrente sank 3 basispunkter i oktober, mens 3 

måneders Nibor var ned 1 basispunkt.  

Den blå kurven viser 5 års fastrente som endte måneden på 1,46 prosent, mens den oransje kurven 

viserer 3 måneder Nibor, som endte måneden på 0,80 prosent. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



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

oktober, spesielt for seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. For OMFer har kredittpåslaget 

ligget i ro. Dette har hatt marginalt negativ effekt på fondet.  

Bedringen i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, mens 

kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn. Norges Bank vedtok å holde styringsrenten uendret på 

0,5 prosent på sitt rentemøte 26.oktober. Den europeiske sentralbanken, ESB holdt også rentemøte 

samme dag. Etter møtet falt de langsiktige rentene litt, samtidig som kredittpåslaget som utstedere får 

innbakt i sin rente ved opptak av ny gjeld begynte å falle. «Xover» er et måltall for kredittpåslaget for 

de 100 mest livide låntakerne utenom stater i eurosonen.  Denne falt fra 241 basispunkter før møtet i 

sentralbanken fant sted til 226 basispunkter ved månedsslutt. Samtidig kom det en oppgang på 

kursene i europeiske bankers fondsobligasjoner. Vi tror dette vil smitte over på det norske markedet, 

og dette vil i tilfelle løfte avkastningen i FORTE Obligasjon videre oppover. 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.10.2017:    100,0611 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 0,07 prosent i oktober. Avkastningen hittil i år har vært på 9,66 

prosent, mens siste tolv måneder har gitt hele 13,71 prosent i avkastning. Avkastningen i oktober var en 

del lavere enn hva vi forventer som trendvekst i denne fasen av kredittsyklusen. Dette skyldes en 

kombinasjon av et svekket marked for eiendomsselskaper, politisk uro i irakisk Kurdistan og noe svakere 

prising på obligasjoner utstedt av riggselskaper etter at Transocean sluttet kontrakter på et lavere nivå 

enn tidligere. 

Viktige positive bidragsytere til avkastningen i oktober var forsyningsskiprederiet Hornbeck (+9 

basispunkter(bp)), gasstankrederiet Gaslog (+8 bp) og titanoksidprodusenten og ilmenittsmelteverket 

Tizir (+6 bp). Det er naturlig å knytte kursøkningen i Hornbeck til høyere oljepriser. Gasstank vurderes å 

være en sektor i oppsving, eksempelvis var AGB Sundal Collier ute med en positiv sektorrapport i 

oktober. Tizir var særlig opp på gode operasjonelle resultater. Viktige negative bidrag kom fra Oilflow (-

24 bp), et selskap satt opp som et samarbeide mellom råvarehandelsselskapet Glencore og de kurdiske 

selvstyremyndighetene i Irak, eiendomsselskapet Fasighetsutveckling Stingfast Norrköping AB (-16 bp) 

og boligriggselskapet Prosafe (-14 bp). De investeringene som bidro mest negativt er altså knyttet til 

boligbremsen og eksponering mot irakisk Kurdistan. Det ser nå ut til at samarbeidsklimaet mellom de 

kurdiske selvstyremyndighetene og den nasjonale regjeringen i Bagdad er bedre. Vi forventer derfor 

kursoppgang for obligasjonene utstedt av oljeselskaper med eksponering i irakisk Kurdistan. Vår 

eksponering mot svensk eiendom er begrenset og en stor del av denne eksponeringen kommer til 

forfall i løpet av få dager. Vi venter følgelig ikke videre volatilitet fra denne typen eksponering. 

Ved inngangen til november ser vi at investeringsklimaet for investeringer i risikoaktiva, som kreditt, 

som ideelle.  Volatiliteten er lav og utsiktene til økonomisk vekst er positive i alle verdens regioner. Den 

effektive renten på kredittobligasjoner er relativt høy, særlig sett i lys av prisingen av andre aktiva, som 

eiendom, høykvalitetsobligasjoner og aksjer. Vi ser dette bildet som konsistent med vår vurdering av at 

vi befinner oss i en moden del av kredittsyklusen. En slik periode bør gi konsistente positive 

månedsavkastninger for kredittinvesteringer. 

I tiden fremover vil vi dreie eksponeringen i porteføljen i retning av obligasjoner som er mindre 

følsomme for markedsretningen. Dette betyr et sterkt fokus på risikojustert forventet avkastning, mer 

aktiv holdning til enkelteksponeringene, kortere løpetider og styrking av kredittkvaliteten i fondet. 

Høye effektive renter, godartede makroøkonomiske forhold og muligheten for reversering av tidligere 

kursfall gjør at vi har et optimistisk syn på avkastningspotensialet i november. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.10.2017:    181,4877 

FORTE Norge steg 0,9 prosent i oktober, og avkastningen hittil i år har nådd 10,6 prosent. Det ble 

imidlertid ikke nok til å følge referanseindeksen, OSEFX, som økte hele 3,1 prosent. Totalt i år er 

fondsindeksen opp med 16,1 prosent. De siste 5 år har fondet levert 16,3 prosent avkastning per år 

etter alle kostnader, og det er slår indeksen med 4,4 prosent hvert år. Denne avkastningen plasserer 

FORTE Norge blant de 10 prosent beste norske aksjefondene på Oslo Børs i perioden.  

For første gang på lenge var det i oktober fondets moderate eksponering mot industrisektoren som 
ga best avkastning. Yara fortsatte oppgangen med 8,7 prosent, mens Kongsberg-gruppen steg 14,6 
prosent. I tillegg økte NEL 3,7 prosent. Vi solgte ut av Borregaard i forkant av et noe skuffende 
kvartalsresultat og unngikk derfor tap i denne aksjen. Sektoren, som utgjør 12 prosent av fondet, gav 
et resultatbidrag på 1,0 prosent siste måned. Shipping-sektoren gav negativt resultatbidrag på 0,2 
prosent som følge av at Wilhelmsen Holding sank 4 prosent, og i tillegg var det en laber start i Golden 
Ocean som vi kjøpte i oktober. Innen bulksektoren har det vært betydelig skraping av skip og lite 
nybygging de senere årene. Likevel øker den globale veksten, og skiping av jernmalm ser nå ut til å 
øke mere enn tidligere forventet. Dette tror vi vil lede til kursøking i Golden Ocean fremover. Vi solgte 
oss ut av posisjonen i MPC Container Ships med en 12 prosent gevinst, siden vi gikk inn i aksjen i mai i 
år.  
 
I laksesektoren ser vi nå at det kommer et prispress fremover, som følge av større 

produksjonsvolumer. Forventningene til snittprisen for fjerde kvartal er antagelig for høye og det kan 

også få følger inn i 2018. Vi er fortsatt positive til den langsiktige utviklingen til sektoren, men har 

redusert beholdningen fra 17,5 til 12 prosent av fondet. Det gjorde vi ved å selge den meste likvide 

aksjen, Marine Harvest, og halvparten av Bakkafrost. Gjenværende i fondet er Salmar, NRS og 

Bakkafrost. Salmar steg 8,3 prosent, mens NRS falt tilbake 5,3 prosent. Sektoren gav et resultatbidrag 

på 0,2 prosent. Bank Norwegian klatret videre 12,7 prosent og SR-Bank fulgte på med 5,5 prosent 

oppgang, mens den noe mindre posisjonen i Skandiabanken falt tilbake 6,0 prosent. Sektoren som 

utgjør ca 12 prosent av fondet bidro med 0,4 prosent til resultatet. Norwegian Air kom inn nesten 

uendret denne måneden, etter den fine oppgangen i september.  

 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Vinner- og taperaksjen i oktober ble henholdsvis AkerBP og DNO. I etterkant av et nytt lukrativt 

oppkjøp, denne gangen Hess Norge, steg aksjen med 22 prosent. I tillegg til økte oljereserver kan 

AkerBP nyttiggjøre seg Hess’ store fremførbare underskudd til å utsette fremtidige skattebetalinger. 

Det øker blant annet den allerede høye utbyttekapasiteten i AkerBP. Mye av gevinsten forsvant 

imidlertid ved et 9 prosent kursfall i DNO i etterkant av uroen ved grensen til Kurdistan. Vi minner om 

at i denne delen av verden er det vanlig at man kriger samtidig som at man handler sammen. Vi 

mener derfor at markedet overreagere litt og at det fortsatt er meget høy oppside i DNO-aksjen. Hittil 

i år har DNO-aksjen steget 17 prosent. I oljeservice hadde Akastor og Subsea7 en fin utvikling med 

henholdsvis 8,2 og 5,2 prosent oppgang, mens BWO falt tilbake 3 prosent. Boligriggselskapet Prosafe 

raste imidlertid 25 prosent, noe som bidro 0,8 prosent negativt til resultatet.  Vi tror dette er den 

sykliske bunnen for rigg, og vi tok under måneden posisjoner i Borr Drilling og Northern Drilling. Vi 

solgte ut beholdningen av Archer, som er en utstyrsleverandør hovedsakelig mot skiferproduksjon, 

siden vi ser at veksten her er fallende. I alt skuffet oljesektoret i fonden med et negativt bidrag på 0,3 

prosent.  

November har allerede startet bra for FORTE Norge, og vi mener fondet er riktig posisjonert for en 

god avslutning av året. Børsen har overgått de fleste forventninger den senere tid, men med høy 

oljepris, vekst i økonomien og gode selskapsresultater tror vi at aksjemarkedet kan fortsette å 

overaske positivt.  



FORTE Global 

Kurs per 31.10.2017:    178,8887 

Forte Global opplevde en sterk oktober. Markedet har betydelig appetitt for risiko. Dette har drevet det 
utviklede markedet opp, og i tillegg gitt ekstra avkastning til aksjer i fremvoksende markeder og små- 
og mellomstore selskaper i utviklede markeder. Fondet hadde en avkastning på 3,65 prosent for 
måneden. Hittil i år har avkastningen vært på 14,81 prosent, mens avkastningen over de siste tolv 
månedene har vært på 17,44 prosent. 
 
Avkastningen i oktober var relativt bred fordelt på de underliggende fondene, deres sektor- og 

regioneksponeringer. På sektornivå bidro sykliske konsumaksjer, informasjonsteknologi og 

telekommunikasjonsaksjer mest til avkastningen i FORTE Global i oktober. Defensive konsumvarer, 

forsyningsaksjer og finansaksjer hadde de laveste bidragene til avkastningen. Figuren under viser 

sektorenes avkastning i forhold til verdensmarkedet. Vi tror at den sterke utviklingen i teknologiaksjer 

ikke er en ny teknologiboble. Snarere mener vi at endringer i verdensøkonomien gjør 

teknologisektoren attraktiv, samtidig som verdsettelsen av slike aksjer tillater høyere kurser fremover. 

Månedens skråblikk beskriver arbeidet med å optimalisere sektoreksponeringene i FORTE Global. 

Fordelt på regioner hadde nordamerikanske aksjer den beste avkastningen, mens europeiske aksjer 
hadde et lavere bidrag. Vi tror at dette vil endre seg, og at de europeiske aksjemarkedene vil begynne 
å ta igjen den nordamerikanske ledelsen. 
 
Fremover tror vi at det globale aksjemarkedet vil fortsette å gi god avkastning. Vi vurderer å øke 

fondets eksponering i teknologiaksjer. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder slo tilbake denne måneden med en oppgang på 4,9 prosent. Til sammenligning steg 
fondsindeksen 3,1 prosent. Meravkastningen skyldes at den svært dårlige kursutviklingen i Next 
Biometrics de siste månedene endelig snudde. Rekylen ga 37 posent i oktober. Øvrige deler av fondet 
holdt følge med markedsoppgangen. Hittil i år er fondet positivt på 3,1 prosent, men det er fortsatt 
langt igjen til indeksens 16,1 prosent. I oktober slo imidlertid Forte Trønder det nest beste norske 
aksjefondet på Oslo Børs med over en prosent og de siste fire årene, dvs. nesten siden oppstart, har 
Forte Trønder beste netto årlig avkastning med 20,0 prosent. 
 
Fondets største beholdning, AkerBP, steg 22 prosent siste måned, etter at de kjøpte opp aktiviteten 

og andelene på norsk sokkel til Hess Norge.  Etter dette vil produksjonen øke med 20-30 prosent og 

utbyttekapasiteten med 50 prosent. Dette gir rom for ytterligere kursoppgang i aksjen, selv før «Johan 

Sverdrup» kommer i produksjon om et par år. Som følge av dette steg også kursen i morselskapet, 

Aker ASA, med 12 prosent. Høyere oljepris og dermed utsikter til flere utbygginger offshore virker 

også positivt på Kværner som steg 21,8 prosent. Imidlertid falt DNO med 9 prosent etter usikkerheten 

som har oppstått i Kurdistan.  Til sammen gav oljesektoren, som nå utgjør 24 prosent av fondet, 3,1 

prosent positivt bidrag til resultatet i oktober. 

Siste måned reduserte vi eksponeringen mot laks fra over 33 til 23 prosent av fondet. Dette fordi vi 

ser at økt produksjonsvolum antagelig vil føre til større prispress i fjerde kvartal enn forventet. 

Kanskje vil dette også ha virkning inn i 2018. Bransjen vil fortsatt tjene meget gode penger, men de 

høye forventningene i markedet kan lede til noen skuffelser. Vi er langt fra sikre på dette, og kanskje 

vil langsiktige investorer benytte anledningen til å kjøpe ved en dipp og derved opprettholde eller øke 

kursene i tiden fremover. Vi beholder derfor en betydelig eksponering mot laksesektoren. Vi solgte ut 

Marine Harvest og beholder NRS, Salmar, NTS og AKVA-Group i porteføljen. Foruten en oppgang på 

8,3 prosent i Salmar leverte de andre aksjen negativt, og sektoren bidro negativt med 0,3 prosent til 

resultatet i oktober. 

Sparebankene steg mellom 2,2 og 5,1 prosent, derav den største beholdningen (Sparebank1 SMN) 

med 4,1 prosent.  Melhusbanken gikk motstrøms med et fall på 4,5 prosent. Det skyldes en varslet 

emisjon til en god rabatt i forhold til kursen ved tegningstidspunktet. FORTE Trønder tok del i 

emisjonen. Vi forventer fortsatt bra kursoppgang på egenkapitalbevisene i tiden som kommer. 

Sektoren utgjør 24 prosent av fondet og bidro 0,6 prosent til resultatet.  

Q-free og Nordic Semiconductor hadde litt motvind i oktober med kursfall på henholdsvis 3 og 6 
prosent. Dette påvirket imidlertid fondet i liten grad i forhold til oppgangen i Next Biometrics på 37 
prosent. Oppgangen kom som følge av meldinger om at flere profilerte investorer hadde posisjonert 
seg i aksjen etter det store fallet de siste månedene. Som beskrevet her tidligere, kom det også 
melding om at masseproduksjonen av de nye, mere kostnadseffektive brikkene var kommet i gang. 
Det satte ytterligere fart i markedet. Nå venter vi på meldinger om større kontrakter, noe som kan bli 
en ny rakett bak aksjen.  
 
Vi tror, men lover selvsagt ikke, at FORTE Trønder er gjennom «kneika» og at meravkastning ligger 

foran oss. 

Kurs per 31.10.2017:    225,9199 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



 

Skråblikk: Optimeringer i Forte Global 

Innskytere i FORTEfondene vil vite at vi hele tiden arbeider med å forbedre investeringsprosessen. I den-

ne månedens skråblikk vil vi fokusere på sektoroptimeringen som inngår i investeringsprosessen for 

FORTE Global. Tilnærmingen følger denne oppskriften:  

1. Estimer volatiliteter og korrelasjoner 
2. Si hva du tror markedet krever i Sharpe-brøk, eks.: 0,5 
3. Gjør en omvendt optimering for å avlede implisitte markedsforventninger på relevante risiko-

faktorer 
4. Formuler egne syn som avviker fra det implisitte markedssynet 
5. Lag nye markedsforventninger og risikoestimater som en kombinasjon av implisitt markedssyn 

og forvaltersyn 
6. Gjør en ny fri porteføljeoptimering basert på disse forventningene og nytt risikobilde 

 

 
 
 

Bruken av dette verktøyet er ment å gi forvaltningen av FORTE Global en balanse mellom forvaltersyn og 
en systematisk og ordnet tilnærming til investeringer.   
 
 



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. 

Vi tror at det er viktig for deg som investor at vi gjør et arbeide som de fleste fondsinvestorer ikke 

har tid eller interesse for å gjennomføre på egenhånd.  Filosofien bak teknikken er at det kan være 

vanskelig å gripe intuitivt all informasjon som ligger i samvariasjonene, og at det derfor kan være 

verdi i å arbeide med modeller.  

Slik modellen utformes har den i liten grad beskrankninger på seg i forhold til hvilke optimeringsløs-
ninger som tillates. For at modellen ikke skal foreslå løsninger som avviker dramatisk fra sammen-
setningen av det samlede markedet, begynner prosessen med å finne forventede avkastninger som 
er slik at de gir markedsporteføljen som optimal portefølje.  Det er også lettere for forvalter å formu-
lere markedssyn relativt mellom sektorer, snarere enn å si hvilken absolutte avkastning som forven-
tes.  
 
Figuren er en skjermdump av vårt egenutviklede optimeringsverktøy. Viktige komponenter i denne 

applikasjonen er knappen nede i venstre hjørne merket «sharpe». Denne benyttes til å regulere for-

valters antagelse om hvor mye meravkastning markedet krever per enhet risiko.  I det konkrete ek-

sempelet uttrykker forvalteren et syn om at markedet krever noe mer enn et halvt prosentpoeng 

meravkastning over risikofri rente per enhet volatilitet, som målt ved investeringenes standardavvik.  

Neste viktige inndata-element er merket «Pick matrix». Dette er måten optimereren fortelles om 

hvilke syn forvalteren har. I feltet er alle elementene i en matrise der linjene i matrisen er skilt ved 

semikolon. Poenget med oppføringene i er å identifisere hvilke sektorer forvalter har en mening om.  

Dersom forvalter har et absolutt syn, så vil dette representeres med en rekke i matrisen som har ver-

dien 1 for den aktuelle sektoren og 0 for alle andre sektorer. Hvis forvalteren ønske å uttrykke et syn 

om at en sektor vil ha en bestemt meravkastning sammenlignet med en annen sektor vil dette 

uttrykkes ved at den ene sektoren får verdien 1 og den andre -1.  Hvis det relative synet innbefatter 

flere sektorer, kan vektingen skaleres subjektivt eller i henhold til sektorvektene i totalmarkedet. 

Matriseelementene vil da få verdier som er mindre enn 1 i absoluttverdi. Hva synet er, det vil si den 

forventede meravkastningen, uttrykkes i feltet identifisert som «Q matrix».   

De konkrete synene som legges til grunn over er:  
 

1. Informasjonsteknologi vil ha en meravkastning over helse på 2,5 prosentpoeng. 
2. Telekommunikasjon vil ha en mindre avkastning relativt til teknologi på 2,5 prosentpoeng. 
3. Forsyningsaksjer vil gi en meravkastning over risikofri rente på 4,5 prosentpoeng. 
4. Finansaksjer vil ha en meravkastning i forhold til forsyningsaksjer på 5 prosentpoeng. 
5. Defensive- og diskresjonære konsumaksjer vil ha en mindre avkastning relativt til materia-

ler på 4 prosentpoeng. 
 

Viktige utdata-elementer i panelet viser at optimeringen gir opphav til en forventet avkastning over 
risikofri rente på 8 prosent med en forventet volatilitet på 12 prosent. Den optimale porteføljen er 
nær 100 prosent investert. 
 
Søylediagrammet viser allokeringen i den optimale porteføljen sammenlignet med sektor-

markedsvektene.  

Hensikten med å introdusere denne typen optimering i investeringsprosessen for FORTE Global er å 

sikre en forvaltning av høy kvalitet og en posisjonering av fondet som gir en best mulig forventet 

risikojustert avkastning. 


