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2017 – et godt år for investorer 
 
I 2017 bedret arbeidsmarkedene seg i de store økonomiene, og arbeidsledigheten sank. Videre steg 
råvareprisene, samt at rentene i de store økonomiene har vært lave. Dette har medført at 
aksjemarkedene har steget ufortrødent gjennom hele 2017. 
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,61 prosent i desember, og var opp 
hele 23,97 prosent i 2017. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 2,21 prosent i desember. I 2017 var 
hovedindeksen opp 19,09 prosent. Et meget godt år på børsen, med andre ord. 
 
Den amerikanske sentralbanken økte styringsrenten til et intervall mellom 1,25 og 1,5 prosent i 

desember. Tidligere i år er renten blitt hevet to ganger, i takt med den gradvise bedringen i 

amerikansk økonomi. Det er ventet tre rentehevinger også i 2018. En høyere rente vil kunne skape 

problemer, spesielt for selskaper som er høyt belånte, og er blitt vant til lave renter. Samtidig skal 

Federal Reserve slanke sin balanse. Det vil si at verdipapirene som er kjøpt for å stimulere 

økonomien etter finanskrisen enten forfaller eller må selges ut i markedet igjen. Dette kan pågå 

lenge, og vil sannsynligvis ikke skape finansielle problemer. Men den langsiktige renten kan begynne 

å stige på grunn av dette. Det er full fart i amerikansk økonomi, samtidig er den nye skattereformen 

er vedtatt. Sannsynligvis vil vi se en høyere BNP-vekst som følge av dette, men neppe opp i fire 

prosent, som var Trumps valgløfte. Arbeidsmarkedsrapporten «Non farm payrolls» viste at det ble 

skapt 148 000 antall nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA i desember, noe som var mye 

lavere enn forventet.  Arbeidsledigheten endte uforandret på 4,1 prosent. Lønnsveksten fra 

november til desember var 0,3 prosent, og for hele 2017 ble den 2,5 prosent. Dette viser at det 

amerikanske arbeidsmarkedet er sterkt. Spesielt lønnsveksten er årsaken til at FED setter opp 

renten. De amerikanske børsene har gått jevnt opp trutt oppover i 2017. Den brede Standard & 

Poor 500 indeksen steg 0,98 prosent i desember, og var opp hele 19,42 prosent i 2017. 

I Europa var det rentemøte tidlig i desember, og sentralbanksjef Mario Draghi uttrykte at inflasjonen 

i eurosonen vil forbli dempet, og at det fortsatt vil være nødvendig med økonomisk stimulans. ESB 

har beregnet at den økonomiske veksten i BNP i eurosonen i 2016 ville vært på 0,8 prosent uten 

stimuliene. Faktisk ble den 1,8 prosent. Sentralbanken har tidligere signalisert at den negative 

innskuddsrenten ikke vil bli økt før støttekjøpene er avsluttet. Støttekjøpene vil sannsynligvis 

fortsette i hele 2018, slik at rentenivået i eurosonen forblir lavt lenge. I 2017 har den økonomiske 

veksten tatt seg ytterligere opp, og eurosonens økonomi er sannsynligvis sterk nok til å tåle en 

gradvis avvikling av de økonomiske stimulansene. Arbeidsmarkedet er i bedring, og bankene er blitt 

bedre kapitalisert i forhold til før finanskrisen. 

 



I Kina strammet sentralbanken inn pengepolitikken i begynnelsen av 2017, ved at de hevet rentene 
og trakk inn likviditet fra bankene. Strammere kredittvilkår vil etter hvert slå ut i lavere aktivitet. Det 
er spesielt bygging av næringseiendom og boliger som vil avta. Boligprisene har begynt å falle, og 
dette medfører at forbruket synker. Den store gjeldsoppbyggingen har medført at kineserne må 
spare mer. Lavere forbruksvekst kan medføre at BNP-veksten i Kina faller fra 6 prosent i 2017 til 5 
prosent i 2018. Dette kan få innvirkning på den globale veksten. 
 
Futures-prisen på olje steg 6,32 prosent fra 62,66 dollar per fat til 66,62 dollar per fat i desember. I 
løpet av 2017 steg oljeprisen om lag 10 dollar per fat. En oljepris stabilt over 60 dollar per fat lover 
godt for norsk økonomi. Fortsetter oljeprisen videre oppover vil den nå svake norske kronen 
begynne å styrke seg kraftig.  Den norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 4,0 
prosent av arbeidsstyrken (sesongjustert for perioden september til november), og er inne i en 
fallende trend. Norsk økonomi er derfor inne i en moderat konjunkturoppgang. De lave rentene er 
hovedgrunnen til at norsk økonomi har hentet seg såpass raskt tilbake etter oljeprisnedgangen fra 
sommeren 2014 til tidlig i 2016. Så lenge ESB holder sin innskuddsrente negativ, vil antakelig Norges 
Bank holde sin innskuddsrente på 0,5 prosent.  
 
Den globale veksten tok seg opp i 2017. Dette har helt klart støttet godt opp om aksjemarkedene i 
året som gikk. Lave renter vil sende verdens børser videre oppover. Samtidig vil boligprisfallet som 
startet i 2017 i Norge trolig stoppe opp i løpet av 2018.  

Utvalgte nøkkeltall for desember 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.12.17

OSEBX 2,21 % 10 års stat, Norge 1,65

MSCI AC World 1,61 % 10 års stat, USA 2,41

S&P 500 0,98 % 3 mnd NIBOR 0,81

FTSE 100 4,93 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,46 % Brent Future 6,32 %

Euro/USD 0,85 % Gull 2,17 %

Euro/NOK -0,54 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.12.2017:    100,6750 (før utbytte) 

FORTE Pengemarked leverte 0,11 prosent avkastning i desember. For 2017 ble avkastningen 1,80 
prosent. Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,04 prosent i desember, og var opp 0,49 
prosent i 2017. Fondet ble nummer to blant pengemarkedsfond ved Oslo Børs i 2017, og topper på 3 
år! 
 
3 måneders Nibor steg 5 basispunkt i desember, til 0,82 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt 
negativ effekt for fondet. I løpet av desember var 3 måneders Nibor en stund helt oppe på 0,90 
prosent. Rentene svinger mye om dagen, spesielt etter at Norges Bank hevet sin rentebane på sitt 
møte ii desember. 
 

Kredittpåslaget sank marginalt for senior obligasjoner i desember. Dette hadde marginalt positiv 

effekt på fondet. 

 

Det har vært rentemøte i Norges Bank, Den europeiske sentralbanken (ESB) og Federal Reserve 
(FED) i USA. Norges Bank hevet rentebanen og ser nå for seg første renteheving i slutten av 2018. 
ESB holder sannsynligvis sin negative signalrente ut dette tiåret. I USA hevet Federal Reserve sitt 
innskuddsrente bånd med 0,25 %. Det forventes nå at FED vil øke renten ytterligere 3 ganger i 2018. 
Årsaken er at kjerneinflasjonen begynner å bevege seg opp mot 2 prosent som er målet for den 
årlige kjerneinflasjonen. I Europa mener ESB at de sliter med å få opp inflasjonen, og dermed kan 
fortsette med å kjøpe obligasjoner for å holde den langsiktige renten nede. Vi tror at oljeprisen vil 
gjøre et byks i 2018, noe som vil få øyeblikkelig effekt på den europeiske inflasjonen. ESB vil likevel 
ikke øke den negative innskuddsrenten i banken før obligasjonskjøpene er stanset. 
 

Etter sentralbankmøtene synes det som de kortsiktige rentene har kortere tid igjen før de skal økes. 

Over tid vil FORTE Pengemarked gi høyere avkastning med høyere kortsiktige renter. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.12.2017:    113,2748 (før utbytte) 

Fondet fikk en avkastning på 0,24 prosent i desember, mens fondets referanseindeks, ST4X, var opp 
0,01 prosent. I 2017 kom fondet opp 5,52 prosent, mens indeksen er opp 1,44 prosent. Fondet har 
høyest avkastning 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! 
 
I 2017 har de langsiktige rentene svingt i et bånd mellom 1,3 og 1,7 prosent, mens kredittpåslaget har 
falt betydelig for fondsobligasjoner og ansvarlige lån. Durasjonen i fondet er senket til 0,6 år, og 
fondet er derfor ikke særlig berørt av endringer i langsiktig rente. Kredittløpetiden er på 2,4 år frem til 
første call, og derfor er fondet mere påvirket av endringer i kredittpåslag. Det var spesielt i 1. kvartal 
2017 FORTE Obligasjon fikk meget god avkastning, da kredittpåslaget falt mye.  
 
5 års fastrente steg 15 basispunkter i desember, mens 3 måneders Nibor var opp 5 basispunkter. 

Rentene svinger litt frem og tilbake, men vi forventer høyere langsiktige renter etter hvert som 

konjunkturene bedres. Den kortsiktige renten vil ligge rundt 0,8 prosent, så lenge Norges Bank holder 

en innskuddsrente på 0,5 prosent. 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,53 prosent, mens den oransje kurven 

viserer 3 måneder Nibor, som endte måneden på 0,82 prosent. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget som hver bank må betale i tillegg til swap-renter ved opptak av ny gjeld, har sunket 

marginalt i desember, spesielt for ansvarlige lån og senior obligasjoner. For fondsobligasjoner har 

kredittpåslaget ligget i ro. Dette har hatt marginalt positiv effekt på fondet. Fremover tror vi at 

kredittpåslaget kan synke videre. 

Det har vært rentemøte i sentralbankene i desember, og FED økte båndet for sin signalrente med 0,25 

prosent. ESB holdt sin rente uforandret på -0,4 prosent.  Ellers er det er blitt rapportert bedre 

arbeidsmarkedstall både i USA, Europa og her i Norge. I USA er arbeidsledigheten på om lag 4,1 

prosent, mens i eurosonen er den på om lag 8,8 prosent. I Norge rapportere Statistisk sentralbyrå om 

en sesongjustert arbeidsledighet på 4,0 prosent. Over tid vil bedre arbeidsmarkedstall medføre bedre 

økonomiske konjunkturer. Bedre konjunkturer vil medføre høyere langsiktige renter. På kort sikt er det 

først og fremst stigende råvarepriser, slik som høyere oljepris, som kan skape høyere inflasjon i til dels 

USA og i særdeleshet i Europa. Høyere inflasjon vil sende de langsiktige rentene oppover.  

FORTE Obligasjon er godt posisjonert for høyere langsiktige renter og lavere kredittpåslag.   

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.12.2017:    101,4631 (før utbytte) 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 1,39 prosent i desember. Avkastningen i 2017 ble 11,20 prosent. 

Økt oljepris og enkelte positive kreditthendelser bidro til dette verdiløftet ved utgangen av fjoråret. 

Viktige positive bidrag til avkastningen i desember kom fra riggselskapet Ensco (+50 basispunkter 

(bp)), gass- og kjemikalietankrederiet Exmar (+23 bp) og Oilflow (+14 bp) som er eksponert mot 

oljeutvinning i irakisk Kurdistan. Exmars salg av eiendeler reduserer refinansieringsrisikoen i 

selskapet. Økt oljepris var den viktigste driveren for kursoppgangen i de to øvrige obligasjonslånene. 

Negative bidrag kom fra Seadrill (-9 bp), Oljeselskapet Shamaran (-5 bp) og Easybank (-2 bp). 

Kursbevegelsen i Seadrill er knyttet til usikkerhet rundt utfallet av selskapets rekapitalisering, og 

muligens også et ønske fra enkelte investorer om å selge obligasjoner i forkant av årsskiftet. 

Shamarans kursfall er knyttet til refinansieringsrisikoen i selskapet. I tilfellet Easybank er vår vurdering 

at kursfallet er av en mer teknisk karakter; disse obligasjonene har en høy kupong og handles på 

overkurs, etter hvert som tiden til innløsning blir kortere vil den samme overkursen reduseres. 

Markedsaktørene kaller denne effekten: pull-to-par.  

FORTE Kreditt hadde et godt år i 2017. En avkastning på over elleve prosent er høyt i absolutt- og 

risikojustert forstand. Kredittmarkedet led under oljesmellen, men snudde i 2016. Over de siste to 

årene har fondet hatt en samlet avkastning på over 20 prosent. En del av denne avkastningen er 

rentes-rente. Over tid vil rentes-renteeffekten kunne bli betydelig. En slik avkastning vil materialisere 

seg så lenge et kredittfond har positiv avkastning. Ved inngangen til 2018 har vi et positivt syn på 

utviklingen i kredittmarkedet. Finansmarkedene preges av finansiell stabilitet og lav volatilitet, 

samtidig som utsiktene til økonomisk vekst er positive ute og hjemme. En viktig grunn til at god 

finansiell stabilitet i økonomien er strengere kapitalkrav til bankene, noe som innebærer at 

banknæringen er bedre kapitalisert nå enn tidligere. Samtidig som de strengere kapitalkravene bidrar 

til økt finansiell stabilitet, svekker de samtidig bankenes evne til å formidle kreditt. Dette innebærer at 

bedrifter som trenger finansiering til dels må finne andre kilder til kreditt. En slik kilde er 

obligasjonsmarkedet. I 2017 så vi at volumet for nyutstedelser av obligasjoner økte til rekordnivåer. 

Figuren under viser Paretos anslag på emisjonsvolumet i det nordiske kredittobligasjonsmarkedet. Fra 

figuren kan vi se at både i Danmark, Sverige og Norge økte emisjonsvolumene. Økningen er mest 

oppsiktsvekkende for det norske obligasjonsmarkedet, ettersom det særlig var det norske 

obligasjonsmarkedet som opplevde verdifall som følge av oljesmellen. En viktig grunn til det økte 

volumet er imidlertid at nye utstedere kommer til. En stor andel av disse utstederne har sin 

virksomhet i andre sektorer enn i energirelaterte sektorer som eksempelvis forsyningsskiprederier. 

Slik vi vurderer situasjonen nå er det to viktige drivere som understøtter kvaliteten i kredittmarkedet. 

For det første vil den økte diversifiseringen over ulike utstedere forbedre risikoegenskapene i 

aktivaklassen, dernest vil det økte utbudet føre til at kupongene holder seg høye, samtidig som 

lånekontraktene vil ha høy kvalitet. Et viktig eksempel på hvordan en låneavtale kan ha høy kvalitet er 

hvis den spesifiserer at lånet er sikret ved pant. Når bankene ikke har tatt pantet, er det tilgjengelig 

for obligasjonsinvestorer. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



I lys av dette bildet ser vi for oss en attraktiv avkastning i 2018. Samtidig vil vi påpeke at vi forventer 

en lavere absolutt avkastning i 2018 sammenlignet med 2017. Dette har dels sammenheng med at et 

høyere utbud av obligasjoner vil redusere muligheten for betydelige kursgevinster. Dernest har vi til 

hensikt å redusere risikoeksponeringen i fondet. Posisjoneringen bringer oss tilbake til betraktningene 

rundt rentes-renteeffektene. Vi forventer fortsatt å høste en rentes-rente for eksisterende 

andelshavere. Dette oppnås nå i første rekke gjennom høsting av kuponginntekter. Avkastningen i 

fondet er da først og fremst avhengig av den effektive markedsrenten på kredittobligasjonene, og i 

mindre grad avhengig av retningen på kursutviklingen. Konsekvensen av en slik vurdering av markedet 

er at det er mindre potensiale for meravkastning ved å øke eksponeringen mot obligasjoner som har 

høye effektive renter, men som er svakere kreditter, har lengre løpetider eller svakere lånekontrakter. 

Formålet med å ta ned risikoeksponeringen i fondet noe er derfor dels å tilpasse eksponeringen mot 

det markedsscenariet som vi ser for oss og dels å gjøre fondet mere robust i forhold negative 

hendelser som kan forekomme en gang i fremtiden.  

Et viktig element i investeringsprosessen for FORTE Kreditt er å vurdere hvor i kredittsyklusen 

markedet befinner seg. Vurderingen over er konsistente med at kredittmarkedet er i en moden 

ekspansjonsfase av kredittsyklusen. 

Kilde: Pareto Securities 



FORTE Norge 

Kurs per 31.12.2017:    177,7667 

Etter brakåret i 2016 levde ikke FORTE Norge ikke helt opp til forventningene i 2017. Fondsindeksen på 
Oslo Børs steg 17,05 prosent, mens fondet endte opp med 8,30 prosent netto avkastning. Forskjellen 
skyldes i hovedsak negative bidrag på tre prosent fra oppdrettssektoren og fire prosent fra tap på 
posisjonen i Norwegian Air. Øvrige deler av fondet leverte i tråd med indeksen. I desember måned 
steg fondet 3,00 prosent, dvs. 0,74 prosent mere enn indeksen. Over de siste to årene har FORTE 
Norge gitt 26,4 prosent netto avkastning per år, mens det under de 5 siste årene har det gitt 15,8 
prosent netto årlig avkastning. Det er 3,5 prosent høyere per år enn Oslo Børs i samme periode.  
 
I løpet av året har fondet vært høyest eksponert mot oljesektoren, med en gjennomsnittlig vekt på 36 

prosent. Det ga 19,6 prosent avkastning for sektoren. AkerBP steg over 30 prosent, men BW Offshore 

ble vinneren med en avkastning på 37 prosent. I begge disse aksjen har vi nå tatt litt gevinst og 

redusert posisjonen til under 5 prosent hver i fondet. Vi har i stedet økt vekten i Subsea 7 til nær 10 

prosent, og tatt in Aker Solutions med 4,5 prosent vekt. Disse har i etterkant gitt gode bidrag. Vi tok 

også hyggelig gevinst i Akastor og Songa Offshore og plasserte midlene i Borr Drilling og Northern 

Drilling. Til slutt har vi tatt noe eksponering i seismikk gjennom TGS. DNO er blant de største 

posisjonen i fondet, og steg 12 prosent i fjor. Vi mener aksjen fortsatt er sterkt undervurdert og 

beholder den fremover. Supply holder vi oss fortsatt unna. Oljeprisen har styrket seg mer enn 

forventet den senere tiden, og vi forventer at den blir relativt sterk gjennom året. For å ta igjen 

etterslepet fra de lave investeringene de senere årene, tror vi oljeselskapene blir nødt til øke sine 

investeringer betraktelig i årene som kommer. Vi opprettholder derfor en høy vekt mot olje. 

Oppdrettssektoren ble en utfordring gjennom hele året. På grunn av bedre biologi, med blant annet 

mindre luseproblemer, økte produksjonen vesentlig i 2017. Det førte til et kraftig fall fra 

rekordprisene ved inngangen av året. Kursutviklingen i lakseaksjene ble derved veldig volatil, og 

dessverre bommet vi noe på timingen da vi skulle justeringen vektingen i sektoren. I alt falt 

sjømatindeksen seks prosent gjennom året, men vår eksponering mot sektoren, som i snitt ble 24 av 

fondet, leverte negativ avkastning på 12,5 prosent. Gjennom litt trading fikk vi en positiv avkastning 

på Salmar og Scottish Salmon, men det hjalp lite da NRS falt nær 40 prosent. Denne aksjen mener vi 

nå har størst oppside, og sammen med Marine Harvest utgjør de nå fondets eksponering på 7,6 

prosent mot oppdrett. Vi er langsiktig svært positive til sektoren, men sitter foreløpig på gjerdet inntil 

vi ser en klar forbedring i prisbildet for laks. Vi tror det skjer i første halvår.  

Finanssektoren ble en vinner på børsen, og fondets beholdning rundt 11 prosent av fondet leverte 30 

prosent avkastning. Best gikk SR-Bank og Bank Norwegian, men DNB og Storebrand ga også gode 

bidrag. Vi har byttet DNB med Komplett Bank og tatt gevinst i Storebrand. I teknologi har fondet fått 

godt igjen for investeringene i Link Mobility og Ice Group. Ice er den tredje mobiloperatøren i Norge 

og er foreløpig unotert, men forventes å bli introdusert på børsen i løpet av året.   

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Industri- og shippinginvesteringene som utgjorde 13 prosent av fondet ga 18,9 prosent avkastning. 

Kongsberg Gruppen har vært en solid bidragsgyter, og vi tok pen gevinst i Borregard  og byttet den 

byttet ut med NEL før kursen falt. Vi har tro på hydrogen i det fremtidige energibildet, og NEL sammen 

med Yara er nå de fremste industriaksjene i fondet. God avkastning hadde vi også i Wilhelmsen og 

MPC Container der vi var med i en tidlig emisjon. Denne aksjen blir snart notert på Oslo Børs. Den 

stødige Fjord1-aksjen betalte seg også bra. Mot slutten av året tok vi inn Flex LNG og Golden Ocean i 

porteføljen.  Vi tror at de fleste segmenter innen shipping har bunnet ut, og at vi står foran en fin 

oppgang før betydelige kontraheringer starter igjen. Slik vi ser det, er vinduet nå midlertidig åpent. 

Den største skuffelsen ble Norwegian Air som falt nær 40 prosent i kurs i fjor. Selskapet slet med 

operasjonelle problemer som følge av dårlig planlegging og håndtering i forbindelse med den økte 

flyparken. Dette tror vi ikke vil gjenta seg i år, og med relativt små forbedringer på dette området 

mener vi at aksjen har et stort kurspotensiale fra dagens lave nivå. Det bør til slutt nevnes at fondet 

tapte relativt mye i forhold til indeksen ved ikke å eie børs-lokomotivene Telenor og Norsk Hydro, som 

steg i kurs med henholdsvis 36,5 og 51 prosent i løpet av året. 

Aksjemarkedet har nå i steget jevnt over lang tid.  Det blir imidlertid sagt at aksjemarkedet, som oss 

mennesker, normalt ikke dør av fremskreden alder alene, men av sykdommer. I dagens makro-

økonomiske bilde er det vanskelig å finne noen slike faretruende sykdommer. Ekstra positivt for det 

norske aksjemarkedet er at det i hovedsak består av sykliske sektorer, som olje, shipping og industri, 

som ennå befinner seg nær bunnen og derved har en solid forventet resultatvekst de neste par årene.  

FORTE Norge har posisjonert sine investering til å dra fordel av dette, og vi forventer derfor at fondet 

igjen vil gi solid meravkastning i året som kommer.  Godt nytt år! 



FORTE Global 

Kurs per 31.12.2017:    183,1381 

Forte Global la på seg i desember. Fondet hadde en avkastning på 0,81 prosent for måneden. For året 
2017 ble avkastningen på 17,54 prosent.  Fjorårets høye avkastning i de globale aksjemarkedene 
hadde i stor grad sammenheng med den stimulerende politikken som har vært ført siden finanskrisen, 
som startet cirka ti år tilbake. Vår vurdering er at vi ennå ikke har sett slutten på de sterke 
aksjemarkedene. 
 
Ved inngangen til 2018 ser vi til dels at de makroøkonomiske forholdene for globale aksjeinvesteringer 
er gunstige, samtidig som vi observerer at prisingen av verdens aksjemarkeder er høyere enn hva den 
har vært over de seneste årene, målt ved tradisjonelle nøkkeltall. Vi tror at høyere prising ikke som 
sådan vil avspore det sterke markedet, samtidig så er et globalt aksjemarked som er høyere priset i 
større grad følsomt for negative hendelser. 
 
Alt i alt har vi en normal forventning til markedsavkastningen for 2018. Samtidig ser vi for oss at noen 

deler av det globale aksjemarkedet er mer modent enn andre deler. Eksempelvis ser vi for oss at 

verdiaksjer vil ha et fortrinn fremfor vekstaksjer; europeiske aksjer vil ha et fortrinn fremfor 

amerikanske aksjer; energirelaterte aksjer vil ha et fortrinn fremfor sektorer som telekommunikasjon 

og forsyning, små selskaper vil ha et fortrinn fremfor store selskaper og fremvoksende markeder vil ha 

et fortrinn fremfor utviklede markeder.  

Når vi tar i betraktning at en del eksponering, basert på sektor, stil, region, utvikling og størrelse, ikke i 
samme grad har vært gjenstand for økt prising, ser vi fortsatt for oss at det er mulig å høste betydelige 
risikopremier i de globale aksjemarkedene også i 2018.  
Til tross for at vi legger distinkte markedssyn til grunn for forvaltningen av FORTE Global, vil vi påpeke 
at vekstutsiktene i verdene er slik at de globale aksjemarkedene bør ha en normal forventing i 
inneværende år. 
 
Som et eksempel på grunnlaget for en av de taktiske vurderingene i FORTE Global viser figuren 

differanseavkastningen mellom indeksen for utviklede og fremvoksende markeder (blå), sammen med 

et glidende gjennomsnitt som et estimat på trendutviklingen. 

 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Året 2017 ble langt fra så suksessfylt som de foregående årene for FORTE Trønder. En avkastning for 
året på 1,18 prosent, netto, når referanseindeksen steg 17,05 er selvfølgelig langt under 
forventningene. I desember ble avkastningen 2,23 prosent mot referanseindeksen som steg 2,63 
prosent. Olje- og bankpapirene i fondet leverte bra resultater i 2017, men oppdrettssektoren og én 
teknologiaksje tok bort nesten all gevinsten fra disse. De siste to årene er netto årlig avkastning i 
fondet 23,5 prosent, mens i de siste fire årene har fondet den høyeste avkastningen blant alle norske 
aksjefond med 19,2 prosent per år.  
 
Oljesektoren, som i snitt utgjorde 26 prosent i fondet, ga en avkastning på 12 prosent. Her leverte 
AkerBP, Kværner og Aker ASA alle rundt 30 prosent avkastning, mens Statoil, DNO og ikke minst 
Prosafe trakk snittet ned. Sistnevnte ble solgt under året.  
 
Egenkapitalbevis i lokale sparebanker ble en børsvinner i 2017, og FORTE Trønders gjennomsnittlige 

eksponering på 20 prosent av fondet ga en avkastning på 19,8 prosent. Fondets største posisjon i 

Sparebanken Midt-Norge ga 31,6 prosent i avkastning etter utbytte. Møre- og Helgeland Sparebank 

leverte begge over 10 prosent. Det samme gjorde de mindre postene i Grong og Aasen Sparebank. 

Som følge av nyemisjon ble Melhus Sparebanks avkastning begrenset til 2,8 prosent til tross for et 

hyggelig utbytte på 7 prosent.  

Oppdrettssektoren ble en stor utfordring i løpet av året. I henholdt til fondets mandat med 

sektorinndeling skal fondet ha en relativt høy andel innen sjømat. I snitt ble den på 29,4 prosent av 

fondet, og den negative avkastning kom på 16,8 prosent.  Det var store svingninger i sektoren 

gjennom året. I første kvartal falt sjømatindeksen 23 prosent, for derfra å stige 35 prosent frem til i 

midten av oktober, og deretter falt den 17 prosent ut året. Til slutt ble årets nedgang i sektoren seks 

prosent. Vi har normalt et langsiktig syn på investeringene våre, og vi ble derfor for sene i både å 

redusere og vekte opp posisjonene under denne berg- og dalbaneferden. Mot slutten av året har vi 

sett at markedet ikke har klart å avta den økte produksjonen i år som er en følge av forbedringer i de 

biologiske forholden innen laksenæringen. Vi har fortsatt et svært positivt langsiktig syn på sektoren, 

men tror ikke det blir vesentlige bedringer før til våren. Da kan oppgangen bli bratt. Foreløpig har vi 

redusert beholdningen av lakseaksjer til 23 prosent av porteføljen, der ca. åtte prosent er relatert til 

brønnbåter og teknologi og ca. 15 prosent direkte mot lakseproduksjon.  

 

Kurs per 31.12.2017:    221,5685 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Det fjerde hjulet på vogna til FORTE Trønder, teknologiaksjene, utgjorde 19,5 prosent av fondet i fjor, 
og ga en negativ avkastning på 21 prosent. Derved ble det negative bidraget til fondets resultat på 4,1 
prosent.  Årsaken var halveringen i kursen på den største posisjonen, Next Biometrics. Dette selskapet 
som utvikler identifiseringsbrikker med en egen patentert teknologi har sitt opphav i Trondheim. 
Aksjen var en vinner i fondet de to foregående år, utviklingen i den meget lovende forretningsplanen 
bremset imidlertid opp i fjor. Da markedets tålmodighet innen teknologi- og microchip-sektoren er 
mildt sagt begrenset, førte det til at kursen stupte. Etter vårt syn vil Next fortsatt bli en vinner, og vi 
forventer at fjorårets tap vil bli mer enn reversert i 2018.  Nordic Semiconductor (NOD) kom bra 
tilbake i 2017 med en kursstigning på 19,6 prosent, men det er fortsatt 30 prosent fra toppen i 2016.  I 
løpet av året vil selskapet introduserer en ny Bluetooth-brikke som knyttes direkte mot mobilnettet i 
stedet for å gå veien gjennom en «host» i nærheten. Dette er helt ny teknologi som kan løfte kursen i 
NOD opp mot gamle høyder. Q-Free har i løpet av året snudd den negative utviklingen og vi tror dette 
vil fortsette.  
 
Dette har vært et utfordrende år for FORTE Trønder og vi er tross alt fornøyd med at de som har sittet 

i gjennom denne perioden ikke har hatt negativ avkastning. Et langsiktig perspektiv lønner seg alltid, 

og det viser fondets historikk også. Fondets aksjebeholdning er stort sett den samme som i 

suksessåret 2016, og etter «hvileåret» i fjor tror vi på nok et godt år for FORTE Trønder.  



 

2017 ble Bitcoin og kryptovalutaens år.  

Da rakettene ble skutt opp ved midnatt 31.12, markerte det slutten på året der kryptovalutaene fikk sitt 
virkelige gjennombrudd. I løpet av 2017 steg bitcoin med 1 300 prosent, men den største økningen had-
de konkurrenten Ripple med over 36 000 prosent. Ripple er nå den nest største kryptovalutaen etter 
markedsverdi. Ved inngangen av året kostet en Ripple 0,0006523 dollar, ved utgangen av året 2,30 dol-
lar, dermed er den digitale valutaen opp 36 000 prosent i året som gikk. Selv om veksten har vært vold-
som for Ripple, har fortsatt Bitcoin en markedsverdi som er omkring 140 milliarder dollar høyere enn 
Ripple.  
 
Bitcoin var utvilsomt det store samtaleemnet i finansverdenen 2017. Valutaen har langt på vei blitt stue-
ren som investeringsobjekt. I desember havnet Bitcoin sammen med andre sentrale valutakurser på for-
siden av dn.no. Den stadig økende oppmerksomheten har generert stor etterspørsel etter kryptovalu-
taen. Den enorme veksten som de digitale pengene opplevde mot slutten av året ble imidlertid møtt av 
en kraftig korreksjon i løpet av julen 2017. 
 
Den svært volatile digitale valutaen hadde en jevn og relativ rolig stigning store deler av våren, men da 

høsten kom, steg den kraftig. Det gjorden den frem til den nådde det foreløpige toppnivået på over 

20 000 dollar 17. desember. Dette er nær 20 ganger så høyt som toppen av den forrige Bitcoin-boblen i 

november 2013. I løpet av jule- og nyttårsdagene har verdien av Bitcoin blitt redusert med rundt en tre-

del. I morgentimene tirsdag 2. januar ble Bitcoin omsatt for 13 307 dollar, og ettersom det nå totalt er 

16 777 175 Bitcoins i sirkulasjon, betyr det at verdier for over 800 milliarder norske kroner forduftet i 

løpet av rundt to uker. Dette er en av Bitcoins store utfordringer. Hvis den skal brukes som handelsmid-

del er det store problemer med en slik volatilitet. Fredag 22. desember falt valutaen eksempelvis kraftig 

på formiddagen før den begynte å hente seg inn igjen. Dette er imidlertid ikke det eneste problemet Bit-

coin står overfor. 

For det første har Bitcoin langt lavere kapasitet enn dagens etterspørsel skulle tilsi. Ekspertene sier at 

nettverket kan tåle ca. 3-7 transaksjoner per sekund. Til sammenligning har Visa rundt 47 000 transak-

sjoner i sekundet. Med tiden har disse transaksjonen blitt svært dyre å gjennomføre. En tommelfingerre-

gel sier nå at det å overføre Bitcoin koster rundt 20 dollar. Dette har ført til at blant annet Valves Steam, 

som er verdens største nettbutikk for spill, har sluttet å akseptere Bitcoin som betalingsmiddel. Det job-

bes derfor med nye løsninger for å komme rundt disse begrensingene for mindre transaksjoner.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



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. 

 

En annen stor utfordring for Bitcoin er at den baserer seg på tunge matematiske kalkulasjoner. Bitcoin 

oppstår ved at maskiner gjennomfører disse kalkulasjonene, problemet er at de krever svært strøm-

krevende datasystemer. De siste estimatene går nå på at Bitcoin har et årlig strømforbruk 37 TWh – 

omtrent det samme strømforbruket som Bulgaria. Kombinasjonene av det høye strømforbruket og 

det lave antallet transaksjoner, betyr at det kreves omtrent like mye strøm å overføre penger med en 

Bitcoin en gang, som det kreves for å lade en Tesla to ganger. Akkurat nå er markedsverdien av all 

Bitcoin over 237 milliarder dollar, det er med dagens dollar kurs 1 920 norske milliarder kroner. Total 

markedsverdi av alle kryptovaluta er nå svimlende 768 milliarder dollar, omregnet i NOK med dagens 

dollar kurs er det svimlende 6 223 milliarder kroner, ifølge coinmarketcap.com.  Vi mener det er flere 

utfordringer som må løses for at Bitcoin skal kunne brukes i større skala som betalingsmiddel. Prisen 

drives primært av investeringer i valutaen, ikke økt bruk. Spørsmålet er hva er en valuta som du kan 

bruke til svært lite, egentlig verdt, samt hvor mange kryptovalutaer vil det være marked for? Akkurat 

nå finnes det over 1000 varianter, her er det mange som kan lide store tap, kanskje blir 2018 korrek-

sjonsåret. 

 


