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Mulighet for ny handelsavtale mellom USA og Kina 

USAs president Trump vil snart møte Kinas president Xi Jinping for å bli enig om en handelsavtale. 
Landene har en midlertidig våpenhvile frem til starten av mars.  
 
Til tross for markant høyere oljepris, var det lavere avkastning på Oslo Børs i forhold til resten av 
verden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 4,48 prosent i januar, mens verdensindeksen for alle 
land, målt i amerikanske dollar, steg 7,90 prosent i januar. 
 
I USA kom det gledelige ISM (amerikanske innkjøpssjefenes forventnings indeks)-tall fra USA, 

innkjøpssjefene var mye mer optimistiske enn ventet, mens forbrukertilliten er fallende. I tillegg 

kom det en meget bra arbeidsmarkedsrapport for januar. «Non-farm payrolls», som er 

sysselsettingstall i USA - eksklusive landbrukssektoren, økte med 304 000 nye jobber i januar. I følge 

det amerikanske arbeidsdepartementet var det en økning i sysselsettingen i flere næringer, som 

reiseliv og hotellnæringen, bygge bransjen, helsepleie og transport. Arbeidsledigheten i USA ved 

utgangen av årets første måned ligger på 4,0 prosent. Her ventet markedet en uendret ledighet på 

3,9 prosent. Antall arbeidsledige amerikanere utgjør nå 6,5 millioner. «Shutdown» av offentlige 

kontorer har midlertidig sendt 175 000 offentlige ansatte ut i ledighet. Det er mange bedrifter i USA 

som trenger arbeidere, og det er rift om å få tak i folk. Det kan få bedriftene til å sette opp 

lønningene for å tiltrekke seg arbeidskraft. Årlig lønnsvekst i januar var på 3,2 prosent, noe som er 

det høyeste nivået på ti år. Likevel er det ikke spesielt høyt i en historisk sammenheng. Når det er 

lav arbeidsledighet, vil lønningene og deretter prisene begynner å skyte fart. Høyere inflasjon vil 

kunne medføre at sentralbanken, Federal Reserve, må sette opp renten ytterligere. Enda høyere 

amerikanske kortrenter vil styrke amerikanske dollar mot andre valutaer. Det er tegn som tyder på 

at USA kan få til en ny handelsavtale med Kina. Handelskrig mellom disse landene har uroet 

markedene lenge, og en ny handelsavtale vil medføre et lettelsesrally i aksjemarkedene. 

Foreløpige tall viser at kjerneinflasjonen for medlemslandene i eurosonen steg 1,1 prosent i januar 

på årsbasis, likt som i desember. På årsbasis steg den totale inflasjonen som ventet 1,4 prosent på 

årsbasis, ned fra 1,6 prosent. Den europeiske sentralbanken har stanset tilbakekjøpene av 

obligasjoner, men holder fortsatt -0,4 prosent innskuddsrente.  I Europa har PMI (Purchasing 

Managers’ Index)-tallene falt sammenhengende gjennom 2018. Innkjøpssjefenes indeks indikerer at 

europeisk økonomi er i ferd med å miste momentum. BNP-veksten er så vidt på plussiden, men 

nøkkeltallene viser at risikoen er på nedsiden. Den kortsiktige spenningen dreier seg om britenes 

«Brexit». Etter planen skal Storbritannia tre ut av EU 29. mars, og partene er fortsatt ikke blitt enige 

om noen avtale. Den fremforhandlede avtalen med EU ble nedstemt i det engelske parlamentet. 

Dersom det ikke blir noe avtale, forventes det at Storbritannia gå inn i økonomiske nedgang.  



Kinas økonomi hadde en årlig økonomisk vekst på 6,4 prosent i fjerde kvartal 2018. For hele året var 

veksten 6,6 prosent, noe som er den laveste veksten siden 1990. Handelskrigen med USA begynner å 

tære på landets eksport, samtidig som stadig større gjeldsproblemer hemmer ytterligere. Kina har 

alene stått for nesten en tredel av den samlede økonomiske veksten på verdensbasis de siste ti 

årene. En handelsavtale mellom Kina og USA vil kunne bedre den kinesiske veksten. Dette er viktig 

for å holde den globale veksten i gang på et høyt nivå. 

Futures prisen på olje steg 13,06 prosent fra 54,15 dollar per fat til 61,22 dollar per fat i januar. Det 
ser ut som om produksjonskuttet OPEC, sammen med ikke-OPEC-medlemmer gjorde i desember, har 
gitt høyere oljepris. Over tid er det forventet at dette produksjonskuttet vil balansere oljemarkedet, 
og vil sannsynligvis stabilisere oljeprisen på et noe høyere nivå. Dersom oljeprisen holder seg på 
dette nivået, kan det likevel love godt for norsk økonomi. 
 
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden oktober til desember. Arbeidsledigheten synes å bølge litt frem og tilbake 
i underkant av 4 prosent. Dette er en arbeidsledighet som ikke bidrar spesielt til inflasjon. Den årlige 
norske kjerneinflasjonen er likevel på 2,1 prosent, marginalt over inflasjonsmålet som ble satt ned fra 
2,5 til 2,0 prosent i løpet av 2018. Med en relativ svak krone har Norges Bank mulighet å skaffe seg 
litt bedre manøvreringsrom for rentesettingen ved å øke sin innskuddsrente med 0,25 prosent i mars 
til 1,0 prosent. 
 
Spot-prisen for laks var rundt 53 kroner per kilo i slutten av januar, etter å vært på 66 kroner per kilo 
i begynnelsen av måneden. I januar var det forventet at lakseprisen ville falle noe på grunn av høyere 
slakting. Økt levering til Kina kan holde lakseprisen på et enda høyere nivå fremover.  
 
Frihandel er godt nytt for aksjemarkedene, og utviklingen i aksjemarkedene inn i det nye året har 

vært bra. Markedet er åpenbart i ventemodus i forbindelse med drøftingene om en handelsavtale 

mellom USA og Kina. 

 

 

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for januar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.01.19

OSEBX 4,48 % 10 års stat, Norge 1,76

MSCI AC World 8,61 % 10 års stat, USA 2,63

S&P 500 8,78 % 3 mnd NIBOR 1,27

FTSE 100 3,49 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -2,77 % Brent Future 15,95 %

Euro/USD 0,05 % Gull 3,14 %

Euro/NOK -3,15 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.01.2019:    98,8333 

FORTE Pengemarked leverte 0,14 prosent avkastning i januar. Referanseindeksen, ST1X, ga til 
sammenligning 0,05 prosent i januar. Avkastningen preges fortsatt av det lave rentenivået. 
 
3 måneders Nibor endte uendret på 1,27 prosent i januar. Vi forventer at neste renteheving fra 

Norges Bank kommer i mars. Vi forventer derfor at 3 måneders Nibor vil fortsette å stige fremover.  

Kilde: Online Trader 

 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, steg 2 basispunkter i januar, og dette hadde en 
negativ påvirkning på fondet. Årsaken til at kredittpåslaget steg, var litt aktivitet i utstedelse av nye 
banklån. Med ny markedslikviditet på nyåret tror vi at kredittpåslaget vil synke litt. 
 

Oppgangen i norsk økonomi vil med stor sannsynlighet fortsette, samtidig som den norske kronen 
har svekket seg mye. Det er derfor rom for Norges Bank til å heve sin innskuddsrente to ganger i 
2019. 3 måneders Nibor antas derfor å komme over 1,5 prosent i løpet av året.  
Det norske arbeidsmarkedet ser ut til å utvikle seg om lag som anslått, og arbeidsledigheten ligger nå 

på cirka 3,8 prosent av arbeidstokken. Lavere arbeidsledighet enn dette kan sende inflasjonen videre 

opp. Kjerneinflasjonen ligger nå på 2,1 prosent, mens det nye inflasjonsmålet er satt til 2,0 prosent. 

Hovedmålet med rentesettingen er å holde en stabil kjerneinflasjon rundt inflasjonsmålet. 

 

Høyere rente og høyere kredittpåslag vil bedre den løpende avkastningen i FORTE Pengemarked. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.01.2019:    107,6362 

FORTE Obligasjon fikk en god start i 2019. Avkastning ble på 0,31 prosent i januar.  FORTE Obligasjon 

har høyest avkastning på 1,2,3,4,5,6 og 7 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,82 prosent (opp 2 basispunkter), 

mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, var uforandret på 1,27 prosent. Endringer i 

renter ga liten eller nærmest ingen effekt for fondet på grunn av at fondet har veldig lav 

rentefølsomhet.  

 

I januar har vi solgt et kort ansvarlig lån til Eika Boligkreditt, og reinvestert i et lengre ansvarlig lån fra 

samme utsteder.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget (som hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån) for 
fondsobligasjoner og ansvarlige lån steg henholdsvis 2 og 1 basispunkter i januar. For seniorlån var 
kredittpåslaget opp 2 basispunkter.  
 
Den norske økonomien utvikler seg bra, og arbeidsledigheten er kommet ned i 3,8 prosent. 

Kjerneinflasjonen er på 2,1 prosent, mens inflasjonsmålet er 2,0 prosent. Vi forventer derfor at Norges 

Bank hever sin innskuddsrente med 0,25 prosent i mars. Samtidig befinner kredittpåslaget seg på et 

relativt høyt nivå. Dette vil si at den løpende avkastningen i fondet forventes å bli meget bra fremover. 

 

 

 
 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.01.2019:    96,6867 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 1,58 prosent i januar. Årsaken til det sterke resultatet var at 

markedene kom kraftig tilbake i løpet av måneden, etter å ha opplevd kursfall gjennom fjerde kvartal i 

fjor. Vi har tro på at det sterke sentimentet kan holde seg i månedene fremover. 

De viktigste positive bidragene kom fra Exmar (shipping) som bidro med 16 basispunkter (bp) i januar, 

fulgt av Ensco (+15 bp) og Scorpio Tankers (+12 bp). Exmar har sett kursgevinster etter at selskapet 

har fått nye kontrakter, noe som reduserer refinansieringsrisikoen i lånet kraftig. De svakeste 

bidragene kom fra Hancap, Fastator AB og Olympic Subsea, som alle ga et bidrag til totalavkastningen 

nær null. 

Det sterke løftet inn i året 2019 må sees i sammenheng med den relativt svake utviklingen i 

kredittmarkedet i fjerde kvartal 2018. Høyere avkastning kommer til dels fra høyere obligasjonskurser 

og dels fra en høyere effektiv rente.  

Ofte vil kredittmarkedet ha en hurtig innhenting etter en korreksjon, som den vi nylig har vært 

gjennom. Markedsteknisk seiler kredittmarkedet således i medvind. Samtidig er det visse forhold som 

trekker i negativ retning: Handelskrigen mellom USA og Kina kan føre til svakere økonomisk vekst 

globalt og derved svakere kredittmarkeder. BREXIT-situasjonen er ennå ikke avklart og kan gi økt støy 

også fremover. Åpenbart vil en markedsvennlig løsning på disse situasjonene være positivt også for 

kredittmarkedet.  

Vi har et positivt syn på viktige sektorer. Nærmere bestemt tror vi at oljeservice, og særlig 

riggsektoren, nærmer seg balanse og har et potensiale for å gi en god risikojustert avkastning 

fremover. Shipping later også til å være i en oppgangskonjunktur. 

En rekke obligasjonslån omsettes nå på lave kurser i forhold til hvor de handlet før korreksjonen. 

Fremover har vi til hensikt å identifisere obligasjonslån som ufortjent har vært presset ned i kurs og 

som derfor har et kursappresieringspotensiale. 

Følgelig er det særlig med bakgrunn i mer attraktive priser at vi har et positivt syn på risikojustert 

forventet avkastning i kredittmarkedet fremover. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.01.2019:    188,9669 

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 4,66 prosent i januar, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 
5,88 prosent. Dette gir en meravkastning på 1,22 prosentpoeng måneden. Fondet ligger topp tre blant 
norske aksjefond på tre års historikk og topp ti i 2019!  
 
FORTE Norge har fire stjerner og tre globuser på bærekraft i Morningstar. 
 
Oljeprisen styrket seg med hele syv dollar gjennom januar og Brent olje var om lag 61 dollar per fat 
ved utgangen av måneden. Noe av årsaken til dette var at Saudi-Arabia reduserte produksjonen med 
450 000 fat i januar og De Forende Arabiske Emirater kuttet med 110 000 fat, som til sammen var 
over halvparten av OPEC-reduksjonen for måneden. I midten av januar holdt Aker BP en 
kapitalmarkedsdag for investorer hvor hovedbudskapet var økt utbyttekapasitet, som følge av 
selskapets sterke kontantstrøm de nærmeste årene. Dette ble svært godt mottatt av markedet. Innen 
oljerelatert sektor var Aker BP, DNO, BWO og TGS de største positive bidragsytere i FORTE Norge i 
januar.  
 
Lakseprisen hadde en svak utvikling i januar grunnet større tilbud av laks, med omsetninger på lave 
50-tall for 4-5 kg laks ved månedsslutt.  Dette er oppnådde priser som er godt under analytikernes 
forventninger. Av aksjene innen sjømatsektoren var imidlertid Norway Royal Salmon en veldig positiv 
bidragsyter i FORTE Norge i januar, der sektoren generelt var svak i forhold til markedet.  
 
I industrisegmentet bidro Tomra Systems med positiv avkastning januar, da aksjen utviklet seg bedre 
enn markedet. Yara og Aker hadde også begge en god måned i FORTE Norge.    
 
Shipping var en noe svakere sektor for fondet, og bare Wallenius Wilhelmsen kunne vise til positiv 
avkastning i januar. Ratene fortsatte generelt noe ned som en følge av øket usikkerhet til den 
økonomiske veksten i verden og Kinesisk nyttår som er i starten av februar. 
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde nyinnkjøpte Data Respons en god måned, etter 
annonsering av kontrakter og fremleggelse av gode kvartalstall. Nordic Semiconductor og Atea bidro 
også positivt til avkastningen i FORTE Norge.  
 
I bank- og finanssektoren var DNB en veldig god bidragsyter til fondets avkastning denne måneden. 
Storebrand steg også noen kroner fra årsskiftet og var på linje med markedet.    
 
Kid og XXL fortsetter å generere avkastning i FORTE Norge, der førstnevnte offentliggjorde gode 
salgstall i starten av januar.    
 
Etter en positiv start på det nye børsåret, vil den kommende perioden preges av selskapenes 

årsrapporter. Det som blir spesielt spennende i resultatsesongen denne gangen, er selskapenes 

signaler om utsiktene fremover. Selv om analytikernes konsensusestimater for 2019 har kommet noe 

ned, forventes det rundt 13 prosent vekst i inntjeningen fra i fjor for de ti største selskapene i 

hovedindeksen. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.01.2019:    167,9773 

FORTE Global opplevde en fin januar måned. Fondet hadde en avkastning på 4,20 prosent i januar. De 
globale aksjemarkedene later nå til å være preget av en fornyet risikoappetitt. Varige forbruksvarer var 
den sterkeste sektoren i januar, mens forsyning leverte den laveste avkastningen. 
 
Økt vilje til å ta risiko internasjonalt førte til at relativt mer aggressive sektorer hadde en høyere 
avkastning enn mer konservative sektorer. Energi, Industri og IT hadde en relativ sterk avkastning, 
mens forsyning, helse og forbruksvarer hadde en mer moderat avkastning. 
 
Vår vurdering er at slutten på fjoråret var preget av hva vi kaller en likviditetskontraksjon, der 
investorer må selge risikoaktiva i markeder preget av tynn likviditet. En reversering av denne 
utviklingen på nyåret er derfor en bevegelse mot normalen. I tilfellet energisektoren bidro økte 
oljepriser betydelig til oppgangen.  
 
Hvis vi trekker historikken tilbake til finanskrisen der det informasjonsteknologi og varige konsumvarer 

som har gjort det sterkest i det globale aksjemarkedet, mens energi og forsyning har gitt den svakeste 

avkastningen. Basert på vårt markedssyn og porteføljeoptimeringsprosess vurderer vi å øke 

eksponeringen i teknologi- og finans-aksjer i tiden som kommer. 

Vi gjennomførte i løpet av fjoråret en omlegging av forvaltningen av FORTE Global i retning av i 

hovedsak å investere i såkalte børshandlede fond, ETFer og å dele forvaltningen inn i understrategier. 

Spesielt gjøres nå faktorinvesteringer, med en relativt lang investeringshorisont, og 

sektorinvesteringer basert på forvaltersyn.  Vi føler at oppsettet nå ligger godt til rette for å skape gode 

resultater for våre innskytere. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder steg med 5,76 prosent i januar, mens Oslo Børs’ fondsindeks steg med 4,66 prosent. 
Dette gir en meravkastning på 1,1 prosent på måneden. Fondet har 5 stjerner i Morningstar, og topper 
kategorien «norske aksjefond» basert på 5-års historikk! 
 
Etter en avslutning på fjoråret som var preget av kraftige kursfall i de globale aksjemarkedene, har det 
nye børsåret startet med motsatt fortegn. I kjølvannet av at oljeprisen i fjerde kvartal 2018 falt med 
over 30 prosent, til 54 dollar per fat for Brent, steg den i januar med rundt 13 prosent til 61 dollar.    
 
På slutten av fjoråret vektet vi oss opp i oljerelaterte aksjer, og det var nettopp denne sektoren som 
sørget for mye av meravkastningen i januar. Aker BP, Aker og DNO var alle opp rundt 29 prosent på 
måneden. I midten av januar holdt Aker BP en kapitalmarkedsdag for investorer, hvor 
hovedbudskapet var økt utbyttekapasitet som følge av selskapets sterke kontantstrøm de nærmeste 
årene. Dette ble svært godt mottatt av markedet. DNO klarte omsider å kjøpe seg opp til å få kontroll 
på Faroe Petroleum, til en pris markedet anser som gunstig. Etter at dette blir konsolidert inn vil det 
diversifisere risikoen i selskapets fremtidige produksjonsportefølje. Også fondets overvekt i Subsea 7 
bidro positivt denne måneden, etter at aksjen steg med 13,6 prosent.  
 
På slutten av fjoråret hadde lakseprisen en noe stigende utvikling, til i overkant av 60 kroner kiloen for 

4-5 kg laks. I januar falt imidlertid lakseprisen tilbake igjen, til det lave 50-tallet. Dette er priser som er 

godt under analytikernes forventninger. Dette skyldes i stor grad et overheng av store volumer som 

ble holdt tilbake i fjerde kvartal, og som nå må realiseres. Selskapene innen sjømatsektoren slet derfor 

med å henge med i børsoppgangen. Av sjømataksjene i Forte Trønder utgjorde imidlertid Norway 

Royal Salomon et unntak, etter at den steg med nærmere 14 prosent.  

I bank- og finanssektoren, var DNB vinneren i januar etter oppgang på åtte prosent. Blant fondets 
egenkapitalbevis var Sparebanken Midt-Norge og Melhusbanken opp henholdsvis 2,8 og 2,5 prosent.  
 
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren fikk Telenor mye oppmerksomhet i slutten av 

måneden da selskapet presenterte fjerdekvartalstall, som var svakere enn markedets forventninger. 

Telenor falt 4,8 prosent i januar, og fondets store undervekt i aksjen bidro derfor positivt til 

meravkastningen i forhold til fondsindeksen. Vi benyttet imidlertid børsfallet til å vekte oss opp igjen i 

Telenor, da vi synes prisingen har blitt mere attraktiv etter den seneste tid kursfall. For øvrig bidro Q-

Free noe negativt til fondets utvikling denne måneden, etter fall på 4,9 prosent. 

Etter en positiv start på det nye børsåret, vil den kommende perioden preges av selskapenes 

årsrapporter. Vi har registrert at inntjeningen til gjennomsnittet av selskapene på hovedindeksen ved 

Oslo Børs ventes ned 15 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal i 2018, men at 

tallene representer en vekst på to prosent i forhold til samme kvartal året før. Estimatene for fjerde 

kvartal er tatt ned med nærmere 20 prosent fra nivået man lå på for fire måneder siden. De største 

vektede nedjusteringene kommer naturlig nok i oljesektoren, med Equinor i spissen. Det som blir 

spesielt spennende i resultatsesongen denne gangen, er selskapenes signaler om utsiktene fremover. 

Selv om analytikernes konsensusestimater for 2019 har kommet noe ned, forventes det rundt 13 

prosent vekst i inntjeningen fra i fjor, når man summerer de ti største selskapene i hovedindeksen.  

Kurs per 31.01.2019:    245,8291 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



Kreditt-optimalitet 
Skillet mellom aksje- og obligasjonsmarkedet kommer klart til syne når man ser på de grunnleggende 
byggeklossene som benyttes for å analysere risiko for det aktuelle verdipapiret og porteføljer av verdi-
papirer. Aksjeporteføljer beskrives gjerne ved volatiliteter og korrelasjoner, mens obligasjonsporteføl-
jer beskrives i sensitiviteter. Vi behøver ikke å ha et slikt skille. 
 
Som ny i kredittmarkedet opplevde jeg det som en skuffelse at mye finansteori tilsynelatende måtte 
kastes over bord. Et risikomål som volatilitet har ikke noen plass blant praktikere i kredittmarkedet. Å 
velge en sensitivitet fremfor et risikomål virket som et steg tilbake. 
 
Nå er det grunner til at det er slik. Kredittmarkedet er mindre likvid enn aksjemarkedet, noe som gjør 
det vanskeligere å estimere volatiliteten i kredittinvesteringene. I kredittmarkedet går kursene opp og 
ned likt for hele markedet, eller for markedssegmenter, noe som gjør det vanskeligere å skille ulike 
utstedere fra hverandre i forhold til markedsbevegelser. Obligasjoner tilhører en gruppe med høy kor-
relasjon. Dette til forskjell fra aksjemarkedet.  
 
Når det er sagt, så er ikke alt bare sorgen. I stedet for volatiliteter snakker man gjerne i obligasjons-
markedet om følsomheter, kalt durasjon, og man kommer langt på denne måten også. Slike følsom-
heter kan si noe om hvordan kursen på en obligasjon vil endre seg for en gitt endring i en rente, eller 
et kredittpåslag. Begrepet fanger derimot ikke opp hvordan ulike kreditter har ulik volatilitet. 
 
Det går an å komme rundt disse problemene. I et par artikler (Kapital 21/2018 og 19/2018) har jeg 

beskrevet hvordan man med utgangspunkt i selskapets kapitalstruktur kan prise kredittrisiko, eksem-

pelvis i form av et riktig kredittpåslag. Metoden innebærer å finne og prise kredittrisikoen i en obliga-

sjonsinvestering. I prosessen finnes den operasjonelle risikoen i selskapet som en aktivavolatilitet av-

ledet fra en aksjevolatilitet og en gjeldsgrad. Interessant nok finner man også en obligasjonsvolatilitet 

fra en aktivavolatilitet. Logikken i denne øvelsen er at estimering av aksjevolatiliteter og å konverte-

ring av disse til obligasjonsvolatiliteter gir rimeligere resultater enn en estimering av obligasjonsvolati-

liteter direkte. Denne volatiliteten er en ren kredittrisikovolatilitet. Risikoen er perfekt korrelert med 

aksjerisiko, men har normalt lavere tallverdi.  

Dette høres kanskje ut som mye jobb for å komme opp med en volatilitet som risikomål, men det åp-

ner en interessant mulighet: Vi kan få tilbake moderne porteføljeteori! Vi kan faktisk også beholde 

durasjonen som en faktor som skalerer volatiliteten for den selskapsspesifikke risikoen. Figuren viser 

estimater på forventet avkastning, etter fradrag for forventet tap fra mislighold, for en rekke kreditt-

obligasjoner, identifisert ved sin børs-ticker. Vi kan eksempelvis se effekten av durasjonen som gjør 

AKER14 lånet til det mest volatile til tross for en relativt lav gjeldsgrad.  

Fordelen ved å velge denne tilnærmingen er i første rekke at den kvantifiserer diversifiseringsgevins-

ter.  Dette er illustrert i figuren ved den effisiente fronten som er basert på korrelasjonen mellom dis-

se obligasjonene; også avledet av aksjekorrelasjoner.  

 



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. 

 

Mange vil ikke gjøre øvelsen med å lage en formell porteføljemodell for kredittobligasjoner, mye på 

samme måte som mange aksjeinvestorer ikke bruker risikomodeller som beslutningsstøttegrunnlag.  

Samtidig viser denne øvelsen hvordan diversifiseringsgevinster er mulige å finne og å høste i kreditt-

markedet. Sammenhengene hviler på at aksjers og kredittobligasjoners risiko har sin basis i samme 

kapitalstruktur. Kontraktsmessige forhold fordeler avkastning og risiko mellom de to aktivaklassene 

ulikt. 

Kilde: Forte Fondsforvaltning 


