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Bedre makrotall  skaper større trygghet i markedene. 
 

Bedre makrotall skaper større trygghet i markedene. Det er i Europa vi ser de største problemene, 
selv om det kan være der en finner de rimeligste aktivaene. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,49 prosent i november, og er opp 12,88 prosent hittil i år. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,44 prosent i november, og er opp 
22,29 prosent hittil i år. Globale aksjer den beste aktiva klassen så langt i år.  
 
I USA er det kommet et revidert anslag for den økonomiske veksten for tredje kvartal i år. Den ser 
nå ut til å komme på 2,1 prosent årlig vekst. Det første anslaget som kom, var på 2,0 prosent årlig 
vekst. Dette viser at den amerikanske økonomien går veldig godt. Dette understøttes av det gode 
arbeidsmarkedet som viser at det er flere som er ansatt de siste månedene enn det 
markedsaktørene har forventet. Gjennomsnittlig timelønn har steget med 4 prosent siste år. Når 
timelønnen begynner å stige, er det et godt varsel om bedre tider i økonomien. Federal Reserve har 
kuttet renten en par ganger, men ser nå ut til å ville holde igjen på rentekuttene. Markedsaktørene 
derimot, ønsker en par rentekutt til for å «booste» økonomien ytterligere. Den brede aksjeindeksen 
Standard & Poor 500 har steget hele 3,4 prosent i november, og dette viser at markedet liker den 
økonomiske utviklingen. 
 
I Europa endte innkjøpssjefenes forventningsindeks for industrien på 46,9 i november. På forhånd 
var det forventet en indeks på 46,6. Normalverdi på denne indeksen er 50. Det var for øvrig 
Frankrike som dro opp indeksen og Tyskland som dro den ned. Den økonomiske veksten i EU er på 
0,2 prosent årlig vekst. Arbeidsledigheten er kommet ned til 6,2 prosent. Den er blitt mer enn 
halvert siden eurokrisen i 2013. Innskuddsrenten i ESB er fortsatt på -0,4 prosent. Italienske Mario 
Draghi har gått av som sentralbanksjef, og blitt erstattet av franske Christine Lagarde. Hun var 
tidligere leder av det internasjonale pengefondet IMF. Det er for tidlig å si om ESB vil føre en annen 
pengepolitikk med en ny sentralbanksjef. Inflasjonen i EU er på 1,0 prosent, og dette er noe av 
problemet. Inflasjonsmålet er på 2,0 prosent, men veksten er så lav at EU vil få problemer med å 
komme i nærheten av inflasjonsmålet. De langsiktige rentene i EU er meget lave. 5 års eurorente -
0,5 prosent, 10 års -0,2 prosent, 15 års rente 0 prosent og 20 års rente 0,13 prosent. Mye tyder på 
at EU kan komme inn i en periode med negativ vekst. To påfølgende kvartaler med negativ vekst 
betegner en resesjon i økonomien. I Storbritannia er det valg den 12. desember, noe som vil være 
avgjørende for Brexit prosessen. 
 
Innkjøpssjefenes forventningsindeks, PMI, for industrien i Kina endte i november på 50,2. Det var 

forventet en indeks på 49,5. I oktober var tallet 49,3. Normaltallet for denne indeksen er 50. Det er 

positivt at PMI tallene stiger, noe som indikerer høyere aktivitet i kinesisk økonomi. Kina rammes av 

den amerikanske tollen på kinesiske varer. Både USA og Kina har imidlertid meldt at de vil inngå en 

fase 1 handelsavtale.  



Futures-prisen på olje steg 1,46 prosent fra 59,62 dollar per fat til 60,49 dollar per fat i november. 
Sanksjonene mot Iran og konflikt i Libya støtter opp om oljeprisen, mens handelskrigen mellom USA 
og Kina senker kinesisk vekst, og dette påvirker oljeprisen negativt. Den relativt lave oljeprisen har 
sendt norske kroner ned i kurs i forhold til euro og dollar. En rammeavtale rundt handelskrigen 
mellom Kina og USA kan sende både oljepris og norske kroner til værs. Børsnoteringen av Aramco 
medfører at Saudi Arabia vil støtte godt opp rundt oljeprisen. Vi tror derfor på en høyere oljepris 
fremover, kombinert med styrking av norske kroner.  
 
Spotprisen for laks var i underkant av 60 kroner per kilo i slutten av november. Bedre etterspørsel og 
lavere tilbud har sendt prisen opp. Trolig vil lakseprisene styrke seg ytterligere mot slutten av året. 
 

Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,9 prosent av arbeidsstyrken, 

sesongjustert for perioden august til oktober. Dette er noe høyere enn forrige måling, som viste en 

ledighet på 3,7 prosent. Ledigheten er fortsatt på et relativt lavt nivå. En arbeidsledighet på 3-4 

prosent gir ikke press i økonomien.  

 

Utvalgte nøkkeltall for november 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.11.19

OSEBX 0,49 % 10 års stat, Norge 1,39

MSCI AC World 2,44 % 10 års stat, USA 1,78

S&P 500 3,40 % 3 mnd NIBOR 1,84

FTSE 100 1,35 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 0,32 % Brent Future 1,46 %

Euro/USD -1,22 % Gull -3,21 %

Euro/NOK -0,82 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.11.2019:    100,4770 

FORTE Pengemarked leverte 0,15 prosent avkastning i november, mens referanseindeksen, ST1X, 
steg 0,11 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,80 prosent, mens referanseindeksen er opp 1,00 prosent.  
 
I november steg 3 måneders Nibor 1 basispunkt til 1,84 prosent. Vi forventer at 3 måneders Nibor vil 

stige noe mer, men forskjellen mellom 3 måneders Nibor og innskuddsrenten i Norges Bank (1,50 

prosent) er nesten på normalt nivå (0,35 prosentpoeng). Samtidig har denne forskjellen en tendens 

til å være noe større ved nyttår. 

Kilde: Online Trader 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, sank to basispunkt i november, og dette hadde 
en marginal positiv påvirkning på fondet.  
 

Den videre utviklingen i 3 måneders Nibor avhenger i stor grad av utviklingen i Norges Banks 
innskuddsrente. Norges Bank har som mandat å styre renten slik at inflasjonen er stabil. 
Kjerneinflasjonsmålet er 2,0 prosent. Kjerneinflasjonen som ble målt for oktober var på 2,2 prosent. 
Den svake norske kronen kan føre kjerneinflasjonen enda høyere. Samtidig er det begrenset hvor 
mye Norges Bank kan øke sin innskuddsrente ut over 1,5 prosent, som den er i dag, når rentenivået 
ute i Europa er nesten 2 prosent lavere enn i Norge. 
 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Den fremover skuende usikkerheten rundt innskuddsrentesettingen kan illustreres med denne 

grafen fra Norges Bank:   

Som en ser av grafen kan innskuddsrenten kunne variere mellom 4 og -1 prosent i løpet av de neste 

2 årene. Forte Pengemarked gir en høyere avkastning desto høyere Norges bank setter sin 

innskuddsrente. Ved inngangen til 2019 var 3 måneder Nibor på 0,78 prosent. Nå er den på 1,84 

Prosent, slik at inngangen til 2020 er mye bedre enn inngangen til 2019. Med stor sannsynlighet vil 

avkastningen på fondet bli bedre i 2020 enn i 2019.   
 

 

 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.11.2019:    112,7823 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,46 prosent i november, mens referanseindeksen, NORM, var 

opp 0,15 prosent. Hittil i år er fondet opp 5,11 prosent, mens indeksen har gått 2,31 prosent. Ingen 

investment grade obligasjonsfond klarte å følge FORTE Obligasjon på avkastning i november! 

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,91 prosent (opp 7 basispunkter), 

mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp ett basispunkt til 1,84 prosent. 

Endringene i rentene ga liten kortsiktig effekt for fondet, på grunn av at fondet har veldig lav 

rentefølsomhet. På den annen side vil økt 3 måneds Nibor medføre høyere løpende rente i fondet, 

samtidig som reinvesteringsrisikoen i faste renter faller når de langsiktige rentene øker.  

I november har fondet vært med på emisjon av fondsobligasjoner fra Sparebanken Sør og 

Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi tar sikte på å la fondet være med på alle emisjoner som kommer 

der utsteder har god nok offisiell rating. Det er særdeles god likviditet i fondet. I snitt får fondet 

utbetalt en tremåneders rentekupong mer enn annen hver dag. På denne måten fyller vi på med nye 

verdipapirer i emisjoner, og selger de et halvår før forfall eller call. Dette er fondets hovedstrategi. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget, det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån, for 
fondsobligasjoner sank 1 basispunkt, for ansvarlige lån sank kredittpåslaget 2 basispunkter og for 
seniorlån var kredittpåslaget ned 2 basispunkter.  
 
Et relativt høyt kredittpåslag, og en stadig høyere 3 måneders Nibor gir høyere kupongrenter. Det 

betyr god avkastning fremover. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.11.2019:    90,1050 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -1,41 prosent i oktober. Hittil i år har avkastningen vært på -5,33 

prosent. Kursendringen er knyttet til en bredere økning av kredittpåslagene gjennom måneden.  

Vi nærmer oss årsslutt, og en periode som mange opplever at gir blanke ark og nye farvestifter tel. 

Internasjonalt har kredittpåslagene økt gjennom høsten. Siden vårt fond holder en del obligasjoner 

som handles internasjonalt, så er dette reflektert i en lavere fondskurs nå enn ved årets inngang. En 

bedring i risikoappetitten på nyåret kan snu tap til gevinst i løpet av relativt kort tid. Vi ser også en 

rekke triggere for økt avkastning i porteføljen fremover. Eksempler på dette er: Gjeninnsettelse av 

Prime Livings obligasjonslån, gjennomføring av Stockmanns salg av Lindex, Salg av Lebara (der 

obligasjonseierne har overtatt aksjekapitalen) til nye investorer, en vellykket klage på 

konkurransemyndighetenes avslag på søknaden om fusjon mellom Floatel og Prosafe og viktigst – at 

bedringen i markedet for offshore rigger fortsetter. 

De viktigste positive bidragene kom fra Viking Redningstjeneste (+16 basispunkter (bp)), International 

Personal Finance (+7 bp) og Gefion Group (+5 bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra 

Groupo R (-36 bp), Noble Holding, (-29 bp) og Floatel International (-23 bp). 

If Forsikring ønsker å kjøpe Viking Redningstjeneste. Dette har gitt en fin kursgevinst, og vi har valgt å 

selge obligasjonene i etterkant av nyheten. International Personal Finance scorer stadig bedre på vår 

kredittmodell, slik at en kursgevinst ikke kommer som noen overraskelse. Gefion Group leverer stadig 

prosjekter i henhold til plan noe som understøtter verdien av obligasjonene. Den negative 

kursutviklingen for Groupo R ser vi som et utslag av et mer forsiktig risiko-sentiment. Noble Holding 

falt etter en negativ artikkel på Bloomberg, men har siden kommet noe tilbake. Floatel falt noe etter 

at Fearnley endret sin anbefaling på obligasjonen fra kjøp til hold. 

I tiden fremover ser vi for oss at høyere løpende kuponginntekter og effektive renter i porteføljen vil 

løfte fondskursen. Dersom vi har rett i at et bedret risiko-sentiment grunnet mer positiv makro vil føre 

til lavere kredittpåslag, så vil vi også kunne oppleve kursgevinster. I ukens skråblikk utdyper vi hvilke 

muligheter som ligger i mer optimistiske vekstutsikter i økonomien, og lavere volatilitet i 

finansmarkedene. 

Både basert på markedssyn og vurderinger av verdi i kredittmarkedet har vi derfor positive 

forventninger til avkastningen i kredittmarkedet for de nærmeste månedene. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 30.11.2019:    212,2527 

FORTE Norges avkastning så langt i år er 18,66 prosent, noe som er 3,4 prosentpoeng bedre enn Oslo 
Børs’ Fondsindeks i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 1,03 prosent i november, mens fondet 
hadde en avkastning på 1,59 prosent. FORTE Norge ligger som nummer ti av 86 norske aksjefond hittil 
i år og nummer seks siste to år!  
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar! 
 
Oljeprisen var relativt uforandret i løpet av måneden, og prisen på brent olje var opp til 60,7 dollar 
per fat ved utgangen av november. Innen oljerelatert sektor var Subsea 7, TGS og Aker BP positive 
bidragsytere i FORTE Norge i november. 
 
Lakseprisen hadde en bedre utvikling i november og endte omkring 59 kroner per kilo, for laks rundt 
4-5 kg. Vi nærmer oss og jul og vi ser noe øket etterspørsel etter laks og stigende priser, som gir øket 
lønnsomhet for norske lakseeksportører. De aksjene innen sjømatsektoren som bidro positivt i FORTE 
Norge i november var Mowi, Salmar, Grieg Seafood og Austevoll Seafood. 
 
I industrisegmentet bidro Tomra igjen til positiv utvikling i porteføljen i november. En nykommer i 
porteføljen, Scanship Holding hadde det største bidraget i FORTE Norge denne måneden.  
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Nordic Semiconductor og Adevinta igjen positivt, 
mens Telenor hadde en svak måned etter en noe skuffende kvartalsrapport og utfordringer i Pakistan. 
 
Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren bidro Gjensidige og Storebrand positivt til fondets 
avkastning i november, mens DNB falt etter korrupsjonsmistanker hos en kunde. Økokrim vil 
undersøke bankens rolle i dette.  
 
Handel- og konsumsektoren - med Europris i spissen - bidro med positiv avkastning i fondet denne 
måneden, grunnet en god kvartalsrapport.   
 
Vi er ferdig med siste del av rapporteringssesongen for tredje kvartal, og det har vært relativt store 

utslag i rapporteringen. Det er fortsatt mye usikkerhet rundt Handelskrigen mellom USA og Kina, og 

dette vil nok vedvare en stund fremover. Makrotallene rundt i verden er fortsatt relativt svake og vi 

ser en svakere vekst i økonomiene. Når vi går inn i julemåneden, kan vi se tilbake på et sterkt børsår 

til tross for mye uro og støy i finansmarkedene. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 30.11.2019:    200,9636 

FORTE Global nådde en milepæl i det fondskursen passerte 200, noe som betyr at fondskursen har 
doblet seg siden oppstart. Fondet hadde en avkastning på 1,63 prosent i november. Hittil i år har 
avkastningen vært på hele 24,67 prosent! Positive bidrag til avkastningen kom fra sektorene helse og 
teknologi, mens eiendom og forsyning leverte relativt svakt. 
 
I november fortsatte den positive trenden for de globale aksjemarkedene. Det positive sentimentet 
har sammenheng med bedrede globale vekstutsikter og lavere stress i finansmarkedene. 
 
I denne månedsrapporten vil vi fokusere på utviklingen i den relative avkastningen for 

sektorporteføljene som inngår i FORTE Global.  Figuren viser at over de siste månedene har den 

relative avkastningen for informasjonsteknologiaksjer vært betydelig. Energirelaterte aksjer har 

derimot gjort det svakere enn markedet. Andre sektorer har hatt en avkastning som mer har vært på 

linje med det globale aksjemarkedet som helhet. Vi legger imidlertid merke til at helsetjenesteaksjer 

har gjort det relativt sterkere i det siste. 

Fondskursen er nå over 200.  Det betyr at de innskyterne som har vært med fra starten i FORTE Global 

har doblet pengene sine i fondet. Fondet har i sin levetid opplevd en jevn vekst i sin levetid og har gitt 

innskyterne en stabil avkastning. Vi ser fondet som et godt supplement til den norske eksponeringen i 

våre øvrige fond.  

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder var opp 1.1 prosent i november, og er opp 15.3 prosent i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks 
er opp 15.4 prosent hittil i år, etter å steget 1,0 prosent den siste måneden. FORTE Trønder er fortsatt 
helt i teten blant  norske aksjefond målt på 5 års historikk! 
 
Etter en høst preget av til dels store svingninger både på sektor- og selskapsnivå, var den første 
vintermåneden noe roligere. Selskapsrapporteringene for tredje kvartal er nå bak oss, og kan 
oppsummeres som svake, men bedre enn fryktet. Vi kan konstatere at inntjeningsveksten år over år 
er negativ, og at store deler av dette skyldes en lavere oljepris samt ulike årsaker knyttet til 
eskaleringen i handelskrigen mellom USA og Kina. I kjølvannet av dette, har vi derfor også sett noe 
nedjusteringer av fremtidige inntjeningsestimater for siste del av 2019 og 2020. Det betyr at også 
forventningene har kommet ned. 
 
Oljeprisen handlet relativt stabilt gjennom måneden, og endte opp 3 prosent til 60,7 dollar per fat. 
Blant de oljerelaterte aksjene i FORTE Trønder var Subsea 7 og TGS vinnerne i november, etter å 
steget med henholdsvis 12 og 10 prosent. Også Aker BP og Aker Solutions bidro positivt etter oppgang 
på rundt 4 prosent. På den svake siden var DNO, Okea og Akastor ned henholdsvis 6, 8 og 16 prosent. 
På slutten av måneden tok vi inn BW  
Offshore i porteføljen, etter at aksjen har korrigert nær 20 prosent den siste tiden. Vi har generelt økt 
eksponeringen innen olje og oljeservice i løpet av november.   
 
Bank- og finansaksjene var litt blandet i november. DNB fikk en svak avslutning på måneden, da det 
ble kjent at Økokrim hadde satt i gang etterforskning av bankens rolle i en korrupsjonssak, som 
omhandler et islandsk fiskeriselskap og kjøp av fiskekvoter i Namibia. DNB endte ned 7 prosent i 
november, hvorav nesten hele børsfallet kom på månedens siste handledag. For øvrig var Storebrand 
opp 1,6 prosent, og fondets egenkapitalbevis i Sparebank 1 SMN ned 3 prosent.  
 
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i november, var Scanship Holding og Nordic Nanovector 
opp henholdsvis 29 og 22 prosent. Begge selskapene er forholdsvis nye i porteføljen. Også Wallenius 
Wilhelmsen og Polaris var sterke, opp 5 og 7 prosent. Sistnevnte valgte vi å selge oss ut av, etter at 
aksjen har nådd vårt kursmål. På den svake siden var Elkem, Telenor og Yara alle ned mellom to og tre 
prosent. Gjennom måneden har vi kjøpt oss ytterligere opp i alle tre, da vi synes de er attraktivt priset 
etter større kursfall over lengre tid.  
 
Når vi nå går inn på oppløpssiden av børsåret, er markedene veldig fokusert på utviklingen i 

handelskrigen mellom USA og Kina, godt dokumentert av at aksjemarkedene svinger i takt med ulike 

signaler fra Donald Trump’s twitterkonto. Makrotallene har den seneste tiden vist tegn til en 

«utflating» av den fallende trenden, og innenfor enkelte områder en bedring, noe vi anser som 

positivt og nødvendig. I FORTE Trønder har vi brukt de seneste månedene til å vekte oss opp i en 

rekke oljerelaterte- og sykliske aksjer, som har falt mye det siste året på grunn av en svakere veksttakt 

i verdensøkonomien. Innen disse sektorene ser vi nå en kombinasjon av attraktiv prising, høy 

utbyttegrad og lave forventninger Positive nyheter rundt en handelsavtale og en generell bedring i 

makrobildet, vil nok være potensielle «triggere» for fondets meravkastning fremover.    

Kurs per 30.11.2019:    268,0851 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



Volatilitetsindeksen VIX sier kjøp kreditt 

 

Utviklingen i kredittpåslag og aksjevolatilitet har skilt lag i det siste. Til tross for at dette kan 
forklares ved forventninger om svakere økonomisk vekst, ser vi det som et tegn på at 
kredittmarkedet er billig. 
 
Sammenhengen mellom kredittpåslag og volatilitet er sterk. Mange vil sikkert være overrasket over 
hvor nær sammenhengen er. I figuren viser vi utviklingen i volatilitet, vist ved VIX-indeksen, og 
utviklingen i kredittpåslag, illustrert ved kredittpåslaget for en obligasjonsindeks bestående av 
amerikanske selskapsobligasjoner med kredittkarakteren Caa, altså obligasjoner med en betydelig 
kredittrisiko. VIX indeksen er valgt fordi den representerer en fremoverskuende volatilitet og Caa-
kredittpåslagene er valgt fordi de så tydelig viser prisingen av kredittrisiko.  
 
Økonomisk intuisjon vil fortelle oss at høyere risiko vil trekke i retning av høyere aksjevolatiliteter 
og høyere kredittpåslag. Høy korrelasjon mellom disse statistikkene skyldes at de er fundamentalt 
tett forbundet. Resonnementet går slik: Et selskap er verdt nåverdien av de netto 
kontantstrømmene som det kan skape. Hvis disse faller vil først egenkapitalen ta tap, og hvis fallet 
er større enn verdien av egenkapitalen så vil kreditorene ta tap. En høyere volatilitet innebærer en 
høyere sannsynlighet for at kreditorene vil ta tap. 
 
Vi kan gjøre flere interessante observasjoner fra tidsseriene som er vist i figuren. Ingen av 
tidsseriene later til å bevege seg utenfor et intervall. De ser ut til å vende tilbake til en 
normaltilstand etter at vi har observert spesielt lave eller høye verdier. Denne tilbakevendingen til 
normalen er tydeligere for aksjevolatilitet enn for kredittpåslag, noe som kan være knyttet til 
kontraktenes lengde.  Aksjevolatiliteten ser ut til å reagere raskere enn kredittpåslagene. 
 
Hva forteller grafen om prisingen i kredittmarkedet nå? Først og fremst at mot normalt har 
kredittpåslagene og aksjevolatiliteten beveget seg i ulik retning. Dernest at kredittpåslagene er 
relativt høye, i alle fall vurdert over den perioden som grafen dekker. Dette kan være ulike grunner 
til at seriene peker hver sin vei. Eksempelvis kan utsikter til en resesjon i økonomien føre til høyere 
kredittpåslag mens en fast overbevisning om at vi befinner oss i en resesjon gir lav aksjevolatilitet, 
det allikevel noe som skurrer ved en slik forklaring. Det kan også hende at det er prisen på risiko 
som har forandret seg, altså at kompensasjonen for å ta samme risiko er høyere enn før. Hvis dette 
er tilfellet, så kan en investor i kredittmarkedet høste en høyere risikopremie enn tidligere. Det kan 
også hende at store utstedere i kredittindeksen kan ha utviklet seg negativt. Store navn i indeksen 
er selskaper som Uber, Clear Channel, Transocean og Tesla. En gjennomgang av kursutviklingen for 
de største obligasjonslånene peker imidlertid i retning av at spesifikk risiko ikke er en viktig årsak til 
høyere kredittpåslag. 
 
Vi står da igjen med de to alternative forklaringene: Økonomien er svakere og markedet er billig. 

Det er lett å finne støtte for at utsiktene til en svakere økonomi. Eksempelvis spår 

kredittvurderingsselskapet Moodys økende misligholdsfrekvenser fremover, om enn til lavere 

nivåer enn det historiske gjennomsnittet. På den annen side observerer vi at flere kommentatorer 

bruker uttrykk som soft landing og at det verste er bak oss i forhold til negative vekstimpulser. Vi 

kan knytte dette til vår bruk av VIX indeksen gjennom at Bloomberg nylig meldte at spekulantenes 

short posisjoner i VIX futures-kontrakter nylig nådde sitt høyeste nivå noen gang, noe som betyr at 

disse aktørene venter lavere aksjevolatilitet fremover. 

Hvis markedet er billig så ligger forholdene godt til rette for et jule- og nyttårsrally i 

kredittmarkedet. 



 

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. 


