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Full fart inn i det nye året 
 
Positive utsikter både i USA, Europa og Asia har satt fart på de globale aksjemarkedene i januar. 

Dette lover særdeles godt inn i det nye året. Her hjemme har pessimistene fått regjere, til tross for at 

oljeprisen har fortsatt å stige.  

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 5,64 prosent i januar. Hovedindeksen 
ved Oslo Børs sank -0,42 prosent, til tross for høyere oljepris. En god start på 2018 for de globale 
aksjemarkedene med andre ord. 
 
I USA fortsetter oppturen i økonomien. Det er spesielt den lave arbeidsledigheten på 4,1 prosent 

som indikerer at det er høy aktivitet. Så lav arbeidsledighet har det ikke vært siden årtusen skiftet, 

altså på 17 år. Etter finanskrisen i 2008 tok det to år før arbeidsmarkedet hentet seg inn igjen. De sju 

siste årene derimot er det hvert år skapt over 2 millioner nye arbeidsplasser i USA. Den økonomiske 

veksten antas å komme inn i området 2,2 til 2,6 prosent for 2018. Årsaken til den moderate veksten 

er at lønnsveksten ikke har vært like høy som i tidligere oppgangsperioder. Høy lønnsvekst har en 

tendens til å øke forbruket. Trump administrasjonen har vedtatt en ny skattereform som de mener 

vil øke den økonomiske veksten opp til 4 prosent. For å finansiere et slikt skattekutt vil den 

amerikanske statsgjelden øke. Det amerikanske statsgjelden er enorm, og samtidig vurderer den 

amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, fortløpende å øke renten for å unngå inflasjon. Den 

langsiktige renten har begynt å stige, og i januar har 10 års statsrente kommet opp i 2,7 prosent pro 

anno. Den økonomiske oppgangen og skattekuttene har blitt satt pris på av det amerikanske 

aksjemarkedet, hvor Dow Jones Industrials indeksen har passert 26.000 i januar. Den har aldri vært 

så høy før.  

I Europa har den økonomiske veksten tatt seg opp, og i 2017 var det økonomisk vekst i alle de 31 

enkeltlandene i EU. Høyest vekst var det i Irland. Når veksten tar seg opp, synker arbeidsledigheten. 

I 2013 lå arbeidsledigheten på det meste på over 12 prosent. Nå er den på 8,8 prosent. Det er store 

forskjeller mellom landene. I Spania er ledigheten over 15 prosent, og i Hellas over 20 prosent.  

Lenger øst i EU finner man landene med gjennomgående høy vekst. I Romania vokste økonomien 

8,6 prosent i fjor, og i Tsjekkia er arbeidsledigheten helt nede på 2,7 prosent. I Tyskland er 

ledigheten kommet ned til 3,6 prosent. Dette er den laveste ledigheten som er målt siden murens 

fall.  Aktiviteten i europeisk industri er på sitt høyeste siden 1997, noe som viser at den europeiske 

økonomien styrker seg kraftig. Veksten har mye å gå på fremover, og arbeidsledigheten kan falle 

mye mer. Det ser unektelig ut til at stimulansepakkene fra den europeiske sentralbanken har fått 

fart på økonomien. Med høyere råvarepriser kan det komme inflasjon i eurosonen. I så fall må ESB 

sette opp sin signalrente, som fortsatt er på -0,4 prosent. 



I Kina vil den økonomiske veksten trolig bli på om lag 6 prosent. Dette er fortsatt en høy vekst som vil 

bety mye for den globale veksten. Kina har først og fremst et stort miljøproblem. Fyring med kull 

medfører at smog dekker for sollyset. Kina ønsker å innføre mer solenergi, men må fase ut bruken av 

kull før det lar seg gjøre. Den private kinesiske gjeldsveksten utgjør en stor risiko i kinesisk økonomi. 

Myndighetene er klar over risikoen, og de ønsker å bremse kredittveksten. Den kinesiske statsgjelden 

er lav, og dette vil sannsynligvis motvirke en kinesisk bankkrise.  Kina er en planøkonomi, som kan 

omstille seg ganske kjapt, og innføre nye reformer. Reformene vil gi økonomisk fremgang i Kina.     

Futures-prisen på olje steg 3,39 prosent fra 66,62 dollar per fat til 68,88 dollar per fat i januar, etter å 
ha vært over 70 dollar per fat enkelte dager i januar. En oljepris stabilt rundt 70 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 4,1 
prosent av arbeidsstyrken (sesongjustert for perioden oktober til desember), og er inne i en fallende 
trend. Arbeidsledigheten er tilbake der den var da oljeprisen var over 100 dollar fatet i 2014. 
Aktiviteten har tatt seg opp i olje- og oljeserviceselskaper. Årsaken er at oljeselskapene tjener like 
mye på dagens oljepris som da den var over 100 dollar fatet. Dette på grunn av at kostnadene er 
senket betydelig.  
 
Vi forventer at verdensøkonomien vil fortsette å vokse, og har derfor fortsatt tro på de globale 

aksjemarkedene. Resultatene fra 4. kvartal 2017 har vært svært gode, så dette lover godt. 

Utvalgte nøkkeltall for januar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.01.18

OSEBX -0,42 % 10 års stat, Norge 1,80

MSCI AC World 5,58 % 10 års stat, USA 2,70

S&P 500 5,72 % 3 mnd NIBOR 0,85

FTSE 100 -1,96 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -6,45 % Brent Future 3,26 %

Euro/USD 3,87 % Gull 2,21 %

Euro/NOK -2,83 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.01.2018:    99,1775  

FORTE Pengemarked leverte 0,16 prosent avkastning i januar. Referanseindeksen, ST1X, ga til 
sammenligning 0,00 prosent i januar. Fondet har fått en god start i det nye året, og fondet har høyest 
avkastning blant pengemarkedsfond registrert på Oslo Børs de 3 siste år! 
 
3 måneders Nibor steg 4 basispunkt i januar, til 0,86 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt 

negativ effekt for fondet på kort sikt. I løpet av januar har 3 måneders Nibor svingt mellom 0,78 og 

0,89 prosent. Kredittpåslaget sank marginalt for senior obligasjoner i januar. Dette hadde svakt 

positiv effekt på fondet. 

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve antas å heve sin signalrente ytterligere 3 ganger i 
2018. US Libor er referanserente for 3 måneders Nibor, og vi forventer derfor at de kortsiktige 
rentene vil begynne å stige etter hvert som rentedifferansen mot den amerikanske kortrenten blir 
for stor. Norges Bank har justert opp sin rentebane slik at det er åpning for en renteøkning i slutten 
av 2018.    
 

Over tid vil FORTE Pengemarked gi høyere avkastning med høyere kortsiktige renter. I snitt vil det ta 

1,5 måned å sette ny rente på alle investeringene i fondet. I et scenario med stigende rente vil FORTE 

Pengemarked være et godt alternativ. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.01.2018:    109,1335  

Fondet hadde en meget bra start på året og fikk en avkastning på 0,50 prosent i januar, mens fondets 
referanseindeks, ST4X, var ned -0,57 prosent. Ingen investment grade obligasjonsfond klarte å følge 
FORTE Obligasjon i avkastning denne måneden. Fondet har høyest avkastning på 1,2,3,4,5 og 6 år, 
blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  
 
I det nye året har de langsiktige rentene steget videre, mens kredittpåslaget har falt marginalt for 
fondsobligasjoner, ansvarlige lån og seniorlån. Fremover tror vi at kredittpåslaget kan synke videre, 
fordi konjunkturene vil bedres. 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.  
 
5 års fastrente steg 25 basispunkter i januar, mens 3 måneders Nibor var opp 4 basispunkter. Rentene 

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

bedres. Den kortsiktige renten vil ligge i intervallet 0,8 til 1,0 prosent, så lenge Norges Bank holder en 

innskuddsrente på 0,5 prosent. 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,79 prosent, mens den oransje kurven 

viser 3 måneder Nibor, som endte måneden på 0,86 prosent. 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

NAV rapporterte om ca. 70 000 personer som er helt arbeidsledig ved utgangen av januar. Dette 
tilsvarer en lav arbeidsledighet på 2,6 prosent. En høyere oljepris har satt i gang hjulene i oljeservice 
bransjen. Oljeselskapene har senket sine kostnader, og tjener gode penger når oljeprisen legger seg 
tett oppunder 70 dollar per fat. Mere fart i oljeservice betyr at bankene løper mindre risiko i sine 
utlånsporteføljer. Samtidig er bankene blitt betydelig oppkapitalisert.  
 
Utviklingen på renter og kredittpåslag i januar viser hvor godt FORTE Obligasjon er posisjonert for 

høyere langsiktige renter og lavere kredittpåslag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.01.2018:    99,4315  

Nyttårsrally! FORTE Kreditt fikk en avkastning på 2,78 prosent i januar. Kredittmarkedet opplevde en 

bred kursoppgang. Riggselskaper bidro særlig til avkastningen. Vi har et optimistisk syn på 

avkastningen i kredittmarkedet fremover. 

Viktige positive bidrag til avkastningen i januar kom fra Seadrill (+52 basispunkter (bp)), Fred. Olsen 

Energy (+36 bp) og Transocean (+22 bp); alle riggselskaper. Viktige bidrag kom også fra andre 

energirelaterte utstederes obligasjonslån. Utsiktene til økt rigg-etterspørsel og skrapning av gamle 

oljerigger, som i dag ligger i opplag, sammen med nye oljeletingsprosjekter er bakgrunnen for 

oppgangen. Negative bidrag kom fra Norske Skog (-6 bp), eiendomsselskapet Bygga Bostäder (-3 bp) 

og OceanTeam (-2 bp). Kursbevegelsen i Norske Skog er knyttet til svakere forventet gjenvinning i de 

misligholdte lånene, Bygga Bostäder er i første rekke svekket av lavere svenske eiendomspriser mens 

OceanTeam har slitt med likviditetssituasjonen i selskapet.   

Avkastningsfarten på vei inn i 2018 har vært uvanlig høy, særlig sett i lys av at 2017 var et svært sterkt 

år i kredittmarkedet. Vi ser tre hovedgrunner til denne utviklingen: 

1. Kredittmarkedet har hatt lave verdsettelser på obligasjonslånene 

2. Makroforholdene for kredittinvesteringer er gunstige 

3. Innstrømningen av nye midler til kredittfond har vært begrenset. 

Den lave verdsettelsen har sammenheng med at oljesmellen i særlig grad rammet dette 

markedssegmentet med dets betydelige vekt i energirelaterte utstedere. Kredittmarkedet har 

dermed ikke opplevd de samme høye verdsettelsesnivåene som aksjemarkedet, eller markedet for 

høykvalitetsobligasjoner. Når vi sier at makroforholdene er gode skyldes dette at markedslikviditeten 

er god, vekstutsiktene i økominen er sterk, volatiliteten er lav og det er beskjeden usikkerhet om den 

økonomiske politikken hjemme og de viktigste økonomiene ute. Endelig har vi i løpet av den oppturen 

som vi er inne i ikke sett noen betydelig innstrømning av midler til kredittfond. Dette har bidratt til at 

kupongrentene på nyutstedte obligasjonslån holder seg oppe. Det er med disse markedsforholdene 

som bakteppe at vi har et positivt syn på verdiutviklingen i FORTE Kreditt fremover. Veksttakten vil 

imidlertid bli mer moderat fremover. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.01.2018:    179,3122 

Det ble en bra start for FORTE Norge i 2018, med 0,87 prosent netto avkastning, mot 
referanseindeksen som falt 0,88 prosent. Vinnerne i januar finner vi i oljesektoren og bank og ikke 
minst ved Norwegian Air. Industri og shipping ga variert avkastning, men samlet trakk de 
avkastningen ned. Sjømatsektoren fortsatte nedgangen, men der har fondet nå kun en mindre 
eksponering. Fondets avkasting de siste 12 måneder er nå 13,5 prosent netto, tett bak indeksen som 
har gått 14,0 prosent. Netto avkastning per år de siste 5 år er 15,6 prosent, noe som er niende høyeste 
resultat blant de 76 norske aksjefondene på Oslo Børs. 
 
Den «gode gamle januareffekten» varte kun i et par uker og førte da børsen opp over tre prosent, 

mens prisen for Brent-olje steg til over 70 dollar fatet.  Denne falt deretter et par dollar, og en 

gryende høydeskrekk hos investorene førte markedet tilbake i minus for måneden. Utviklingen de 

neste dagene kan indikere hvorvidt vi står foran en korreksjon. En korreksjon kan være på 5-10 

prosent. Normalt får man slike korreksjoner to til tre ganger i året, og siden vi ikke har opplevd dette 

på nesten to år, kan det nå være modent for det. Rentene har gjort et lite byks de siste ukene og 

dette kan være triggeren.  

Økonomien globalt, og spesielt i Norge, går godt og utsiktene er fortsatt lyse, samtidig som det 

forventes stigende inntjening i selskapene. I Norge er vi også velsignet med en stor andel selskaper 

som nå så vidt er i ferd med å komme ut av en syklisk bunn. Oppsiden i oljesektoren, shipping og en 

del industri er derfor betydelig. Dette er også bra for bankene. I tillegg forventer vi at prisene i laks vil 

ta seg igjen i andre halvår, slik at oppdrettsaksjene kommer sterkt tilbake. Med dette bakgrunnsbilde 

tror vi ikke på et krakk i markedet. Et krakk defineres som et fall på over 15 prosent.  Etter en liten 

korreksjon nå kan det være et godt tidspunkt å gå inn i aksjemarkedet. De neste par årene ser fortsatt 

lovende ut, og markedet kan godt overraske lengere enn det. 

FORTE Norges betydelige posisjon i BW Offshore leverte 7,2 prosent avkastning i januar. Selskapet 

store produksjonsskip, Catcher, som leies ut til Premier Oil på engelsk sektor startet produksjonen av 

«first oil» tidlig i måneden. Det var godt innen planlagt tid og budsjett.  Vi realiserte noe gevinst i 

aksjen på de gode nyhetene, men beholder en solid posisjon i aksjen, da den fortsatt synes 

undervurdert i pris. AkerBP gjør det meste riktig, og den frie kontantstrømmen og utbyttet vil øke 

betydelig de neste årene. Aksjen steg hele 16 prosent i første del av måneden, men falt noe tilbake og 

endte med en total oppgang på 10 prosent i januar. Beste bidragsyter ble likevel Norwegian Air som 

steg 28 prosent i januar, og der vi har en posisjon som vekter 6,5 prosent i fondet. Aksjen falt mye i 

fjor, men vi mener at frykten for at de ikke klarer å finansiere de mange flykjøpene er sterkt 

overdrevet. I løpet av andre og tredje kvartal i år vil man få en god indikasjon om hvorvidt Norwegian 

vil lykkes i sin langdistanse satsing. Skulle denne indikasjon bli positiv, som vi tror den blir, så vil 

aksjen stige kraftig. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Etter en sterk oppgang i desember falt hydrogen-aksjen NEL tilbake med 10 prosent i det nye året. Vi 
har stor tro på den videre vekst for hydrogen, og NEL, og vi utvidet dette temaet med å ta en liten 
posisjon i Hexagon Composites. Som produsent av kompositt gasstanker ble aksjen en vinner i 2016, 
men beveget seg lite i fjor. Med det nye markedet i hydrogen kan den ta av på nytt. Fondets shipping 
aksjer mener vi ligger i forkant av en sterk syklisk oppgang, men mye på grunn av sesongmessige 
svingninger levert de et negativt bidrag i januar.  
 
I vårt søkende etter lavt prisede aksjer vil FORTE Norge fortsatt ha en høy aktiv andel, i forhold til en 

mere passiv indeks nær investeringsstrategi. Dette forventer vi vil gi solid meravkastning over tid også 

i fremtiden.  



FORTE Global 

Kurs per 31.01.2018:    185,2763 

Forte Global hadde en fin start på året. Avkastningen i januar endte på 1,17 prosent. Avviklingen av 
den ekstraordinære stimulerende pengepolitikken vil være den viktigste driveren for de globale 
aksjemarkedene fremover. 
 
De viktigste bidragene til den positive avkastningen i januar kom fra teknologisektoren og fra vår 
eksponering mot fremvoksende markeder, særlig Brasil. Negative bidrag kom fra energisektoren og 
amerikanske mindre selskaper. Valutasikringsstrategien i fondet bidro klart positivt i januar som følge 
av at kronen styrket seg.  
Vi har positive forventinger til avkastningen i aksjemarkedene fremover, noe som særlig bygger på at vi 

observerer bred økonomisk vekst globalt. Samtidig ligger det nedside for forventningene knyttet til 

avviklingen av den uortodokse stimulerende pengepolitikken som har vært implementert i viktige 

økonomier på flere kontinenter.  

Vi er særlig opptatt av hvilken betydning avviklingen av såkalte kvantitative lettelser innebærer. 

Kvantitative lettelser gjennomføres ved at sentralbankene kjøper obligasjoner og derved presser 

prisen på disse verdipapirene opp, dette innebærer å pressen nivået på rentens terminstruktur ned. 

Dette gir i sin tur selskapene i økonomien lavere langsiktig finansiering, noe som trekker i retning av 

høyere avkastning og sterkere økonomisk vekst. En reversering av denne politikken trekker åpenbart i 

motsatt retning, men gitt at mange av selskapene har benyttet anledningen til å skaffe seg langsiktig 

lang finansiering, så vil effekten av den stimulerende politikken vedvare lenge.  

En viktig del av investeringsprosessen for FORTE Global er å allokere risiko til ulike sektorer. Figuren 
under viser vårt optimeringsverktøy (basert på en Black-Litterman modell) for allokering over sektorer. 
Som det vil være mulig å avlese fra figuren favoriserer vi nå konsumentvarer, finans, industri, 
materialer og teknologi over forbruksvarer, helsevern og forsyning. 
 
Markedssynet vårt er det samme som ved inngangen til året: vi ser for oss moderat positiv avkastning i 

det globale aksjemarkedet inneværende år. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Det nye året startet relativt bra for FORTE Trønder med netto avkastning på minus 0,01 prosent i 
januar, mens referanseindeksen, OSEFX, falt 0, 88 prosent. Oljerelatert aksjer og egenkapitalbevis i 
regionens sparebanker leverte god avkastning, men dette ble spist opp av tap i lakseaksjer og 
teknologiselskapet Next Biometrics.  Fondet har fortsatt en relativt svak avkastning over de siste 12 
måneder med 3,2 prosent, men over de siste 5 år har er den gjennomsnittlig netto avkastningen   på 
hele 16,9 prosent. Det er 6 prosent høyere enn snittet for Oslo Børs i samme periode. 
 
De beste bidragene i januar kom fra AkerBP og moderselskapet Aker ASA som begge steg 10 prosent. 
Kværner og DNO fulgte opp med kursstigninger i underkant av 4 prosent. Oljeprisen gikk over 70 
dollar fatet i løpet av måneden, men falt tilbake et par dollar mot slutten av perioden. Oljeaksjene 
fulgte samme trenden. Vi tror at oljeprisen kommer til å fortsatte å ligge på et høyt nivå, og at 
oljerelaterte aksjer vil gjøre det bedre enn markedet for øvrig i tiden fremover. Det knytter seg stor 
spenning til kontraktstildeling av toppdekket på Johan Castberg som antagelig vil bli kjent i løpet av 
februar. Kværner ligger godt an til å vinne denne store kontakten, og aksjekursen vil da kunne få et 
solid løft.  
 
Mor Norge går godt om dagen og det gjenspeiler seg i banksektoren. Sparebankene i FORTE Trønders 

portefølje ga i snitt en positiv avkastning på 4,7 prosent i januar, og de største bankene gikk best. 

Både Sparebanken Midt-Norge og Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis økte i kurs med 6,3 

prosent, mens Sparebanken Møre løftet seg 5 prosent. Bankene er fortsatt rimelig priset i forhold til 

egenkapital, dvs Pris /Bok, og utbyttene øker år for år. Derfor vil sektoren fortsatt utgjøre en viktig del 

av fondet. 

I laks opplever vi fortsatt en svak prisutvikling som følge av høy produksjonsvekst. Høyere volum er 

selvsagt positivt, men det oppveier ikke for de lave prisene relativt til de to siste årene.  Den lavere 

prisen på laks kommer antagelig ikke til å avspeile seg til konsumentene i hovedmarkedet ute i Europe 

før i andre kvartal. Det bør føre til at etterspørselen øker og prisene kan ta seg opp igjen i andre 

halvår. I alle fall ser det rimelig klart ut at prisene blir høyere i 2019. Da aksjemarkedet gjerne ligger 6 

måneder i forkant, kan det tyde på at oppdrettsaksjene kommer opp igjen senest i andre halvår. Det 

spekuleres nå om et nytt algeutbrudd i Chile. For to år siden fikk Chile en hel årgang fisk utradert av et 

slikt algeutbrudd, noe som førte til de ekstraordinært høye prisen det året. Noen markedsaktører har 

de siste dagen begynt å posisjonere seg for dette, men vi har kun økt beholdningen i Salmar 

marginalt. Sektoren har falt over 20 prosent siden oktober og oppsiden kan bli stor når markedet snur 

igjen. Aksjene i NTS og utstyrsleverandørselskapet AKVA-Group var stort sett uendret siste måned, 

mens NRS og Salmar falt med henholdsvis 8 og 15 prosent. Det gjorde at sektoren gå en negativ 

avkastning på 6,1 prosent.  

Kurs per 31.01.2018:    221,5441 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Etter en fin oppgang i desember falt Next Biometrics tilbake i januar med hele 18 prosent. Det tar 
tydeligvis lengere tid en antatt med å sikre noen større kontrakter som selskapet jobber med. Alle 
som har vært med i venture investeringer vet dette, mens aksjemarkedet derimot er veldig utålmodig. 
Nordic Semiconductor presenterte sine nye lav-energi chip som kommuniserer trådløst direkte til 
«skyen». Disse kommer i stedet for dagens generasjon, som ikke sender lenger enn 10-20 meter. Det 
er stor forventninger til denne chipen, men markedet ble noe skuffet da det ble kjent at den ikke vil et 
gi positivt resultatbidrag før om to år.  Likevel steg aksjen et par prosent i januar. 
 
FORTE Trønders fire bein, olje, oppdrett, bank og teknologi, mener vi fortsatt vil gi sektoravkastninger 

som utfyller hverandre og til sammen reduserer volatiliteten i fondet, og derved  øker den 

risikojusterte avkastningen. Samtidig forventer  vi at disse sektoren vil gjøre det bedre enn den øvrige 

del av Oslo Børs slik at FORTE Trønder igjen vil levere solid meravkastning.  

 



 

Kredittmarkedet blir mer robust 
Kredittmarkedet er et marked for investorer som vil ta risiko, og markedsforholdene i dag gjør denne risi-

koen mer appetittlig enn før.   

Alle som har fulgt kredittobligasjonsmarkedet over tid vil kjenne til dette markedets interessante risiko-
egenskaper. I gode tider oppviser markedet lav volatilitet, mens det i dårlige tider kan oppvise betydelig 
volatilitet. I løpet av de seneste årene er det særlig oljesmellen som har gitt en periode med fallende 
kurser, og siden en hurtig oppgang i verdiene. Vi vil peke på visse utviklingstrekk som drar i retning av 
bedre risikoegenskaper i dette markedssegmentet. 
 
Kredittobligasjonsmarkedet er voksende. Figuren under viser utstedelsesvolumene i det nordiske kre-
dittobligasjonsmarkedet over tid. Veksten er i seg selv positiv siden den gir økt likviditet og vi må kunne 
anta at når markedet vokser, så vil det tiltrekke seg stadig flere og mer profesjonelle investorer, noe som 
medfører større grad av effektiv prising og gjennomsiktighet. Viktigere er en annen utvikling som også 
fremgår av figuren: sektorsammensetningen i markedet har blitt bredere. Det betyr at negative hendel-
ser som rammer en sektor ikke lenger får like stor betydning for markedet som helhet, eller for et kre-
dittfond. Det betyr at en hendelse om oljesmellen ikke vil påvirke dette markedet like negativt som da 
den slo inn senhøstes 2014. 
 
Vi ser to viktige grunner til at sektorsammensetningen har økt: For det første har kredittobligasjonsmar-

kedene i de andre nordiske landene vokst, slik at det nordiske kredittobligasjonsmarkedet nå i større 

grad reflekterer den bredere sektorsammensetningen i de nordiske økonomiene. Den andre grunnen, 

som også har bidratt til denne utviklingen, er at strengere kapitalkrav til bankene ført til at flere selska-

per nå må finne finansiering av virksomheten sin i kredittobligasjonsmarkedet.  

Tilfanget av nye obligasjonsutstedere sammen med mindre bankfinansiering har også en annen positiv 
side: nyutstedere må gjerne betale en noe høyere rente siden kredittobligasjonsinvestorene ikke kjenner 
utstederen like godt som utstedere med mange tidligere utstedelser.  Obligasjonsutstedere uten bankfi-
nansiering kan utstede obligasjoner med sterkere låneavtaler. Eksempelvis er obligasjoner med pante-
sikkerhet nå vanligere enn tidligere. 
 
Markedsmiljøet er positivt for risikoaktiva. En tiårsperiode med uortodoks stimulerende pengepolitikk 

fra de viktigste sentralbankene har ført til at markedsvolatiliteten har falt og likviditeten har blitt romme-

lig. Gode økonomiske vekstutsikter på alle kontinenter fører til lave forventede misligholdsrater frem-

over. Dette er bakteppet for den gode avkastningen i løpet av de siste par årene. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



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. 

 

Intet tre vokser inn i himmelen. Vi ser nå at de største sentralbankene er i ferd med å trekke tilbake 

den stimulerende politikken. Det er rimelig å tro at en reversering vil trekke i retning av en reverse-

ring den sterke markedsutviklingen.  Det vil si at aksjer skal bli billigere målt ved nøkkeltall, internasjo-

nale kredittobligasjoner skal bli billigere målt ved kredittpåslaget, og sikre obligasjoner skal bli billige-

re målt ved sin effektive rente. Veksten i det nordiske kredittobligasjonsmarkedet har imidlertid hind-

ret dette segmentet fra å få lave kredittpåslag. Videre er andelen flytrente høyere og løpetidene kor-

tere i det nordiske kredittobligasjonsmarkedet; dette gjør dette segmentet lite følsomt for et høyere 

rentenivå. I mindre grad, men fortsatt relevant, gjør de kortere løpetidene det nordiske kredittobliga-

sjonsmarkedet mindre følsomt for økte kredittpåslag internasjonalt. Det viktigste momentet i denne 

sammenhengen er allikevel den bufferen den betydelige verdien som stammer fra høye kupongrenter 

og sterk lånedokumentasjon utgjør. 

Samlet betyr dette at det nordiske kredittobligasjonsmarkedet både nyter godt av de gode markeds-

forholdene for risikoaktiva, samtidig som de har robuste egenskaper for et marked uten uortodokse 

stimuli. Neste gang det røyner på under vanskelige markedsforhold er det grunn til å tro at kredittob-

ligasjonsmarkedet vil ta støyten bedre enn under oljesmellen. 

Kilde: Arctic Securities, Stamdata 


