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USA truer frihandelsprinsippet  

USA har innført straffetoll på mer enn 1000 kinesiske varer. Som svar på dette innfører Kina toll på 
106 amerikanske varer. En handelskrig mellom Kina og USA liker markedene svært dårlig. 
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 2,14 prosent i mars, og er ned 0,96 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 1,76 prosent i mars, og er ned 1,12 prosent 

hittil i år. 

I USA fortsetter retorikken med innføring av straffetoll på varer fra Kina, og gir helt blaffen i tidligere 

avtaler som er gjort gjennom WTO «World Trade Organization». Frihandelsprinsippet er derfor 

truet.  25 prosent straffetoll er mye, og USA ønsker med dette å ramme den kinesiske eksporten. 

Innføring av toll på kinesiske varer vil sannsynligvis ha positiv effekt på den amerikanske økonomien. 

Den amerikanske inflasjonen vil som følge av dette sannsynligvis skyte fart. Høyere inflasjon er 

dårlig nytt for rentemarkedene, ettersom både kortsiktige og langsiktige renter vil stige. Federal 

Reserve hevet den kortsiktige renten med 0,25 prosent i mars, og vi forventer enda to hevinger til i 

2018. Høyere inflasjon vil føre til et høyere tempo i rentehevningene. Høyere renter er dårlig nytt 

for USA, som må låne mye for å dekke opp gamle pengepolitiske stimuli og nye handelsunderskudd. 

Muligens kan veksten i økonomien bli saliggjørende, men den amerikanske økonomien er inne i en 

vanskelig negativ spiral. Det er et paradoks at det er Kina som har lånt USA mye penger. 

Europa har fått fritak for den amerikanske straffetollen. Samtidig er EU i ferd med å bli enig med 

Storbritannia angående Brexit. Dette medfører roligere tider, og unionen kan se fremover for å 

bedre økonomien. De store økonomiene, slik som Tyskland og Frankrike, kan vise til solid veksttakt. I 

Frankrike er det en del streiker, men dette viser bare at president Macron har satt i gang reformer 

for å få hjulene til å gå fortere. Arbeidsledigheten i eurosonen falt i februar til 8,5 prosent. Dette er 

den laveste ledigheten siden 2008. Den europeiske sentralbanken, ESB, kjører fortsatt på med 

pengepolitiske stimuli. Det vil si at sentralbanken kjøper obligasjoner, for å tilføre likviditet i banker 

og bedrifter. Samtidig er innskuddsrenten i banken fortsatt på -0,4 prosent. Lav finansieringsrente til 

næringslivet bedrer marginene, og det kan ansettes flere. ESB har nok en målsetting om hvor langt 

ned arbeidsledigheten skal før stimuliene fases helt ut.      

 

 

 



 

I Kina forventer det at landets økonomiske vekst vil kjøles noe ned i 2018. Kina tar sikte på en 

økonomisk vekst på 6,5 prosent. For Kina er det blant de laveste vekstratene siden 1990. I et vestlig 

land ville dette ha vært et nærmest utrolig vekstmål, men ikke for Kina. Kinas økonomi må takle en 

overgang fra en fase med rask vekst til en utvikling med høy kvalitet. Kineserne arbeider med å 

redusere faren for store tap i bankene. Kinas samlede gjeld er på rundt 270 prosent av landets brutto 

nasjonalprodukt, og dette er kanskje det viktigste å håndtere på kort sikt. Det er også ønskelig å 

stenge ned forurensende fabrikker. Bruk av kull må fases ut for å bedre klimaet. Nå gjenstår det å se 

hva kineserne vil gjøre etter at USA har innført sin straffetoll på kinesiske produkter. En tilsvarende 

straffetoll for amerikanske produkter i Kina kan bli resultatet av det, og da er handelskrigen i gang. 

Futures-prisen på olje steg 6,56 prosent fra 64,75 dollar per fat til 69,00 dollar per fat i mars, etter å 

ha vært over 70 dollar per fat enkelte dager i slutten av måneden. En oljepris opp mot 70 dollar per 

fat lover godt for norsk økonomi. Høy global vekst kan medføre høyere oljepris enn det vi ser i dag. 

Den sesongjusterte norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 4,0 prosent av 

arbeidsstyrken, sesongjustert for perioden desember til februar, og er inne i en fallende trend. En 

høyere oljepris vil sende arbeidsledigheten ytterligere ned. Norge er imidlertid ikke fritatt fra den 

amerikanske straffetollen, men dette har liten innvirkning på norsk økonomi. 

Lakseprisene har kommet kraftig opp i begynnelsen av året. Spotprisen har lagt seg rundt 77-78 
kroner per kilo, og vi må tilbake til slutten på 2016 for å se slike priser. Årsaken er at det er blitt 
slaktet langt mindre fisk, samtidig som nye markeder åpner seg. Økt levering til Kina vil trolig holde 
lakseprisen på et høyt nivå fremover. 
 
Når både oljeprisen og lakseprisen holder seg på gode nivåer, er det grunn til å tro at norske aksjer 

vil ha en god utvikling fremover. Når det gjelder de utenlandske børsene, er det størst fallhøyde i 

USA. Samtidig er det grunn til å tro at både kortsiktige og langsiktige renter vil komme videre opp. 

Utvalgte nøkkeltall for mars 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 28.03.18

OSEBX -0,99 % 10 års stat, Norge 1,93

MSCI AC World -3,03 % 10 års stat, USA 2,78

S&P 500 -4,01 % 3 mnd NIBOR 1,17

FTSE 100 -2,95 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -0,53 % Brent Future 6,56 %

Euro/USD 0,95 % Gull 0,68 %

Euro/NOK 0,42 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 28.03.2018:    99,3869  

FORTE Pengemarked leverte 0,09 prosent avkastning i mars, og er opp 0,37 prosent hittil i år. 

Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,02 prosent i mars, og er opp 0,05 prosent hittil i år. 

Fondet har fått en god start i det nye året, og fondet er nummer 2 blant pengemarkedsfond registrert 

på Oslo Børs på 3 år! 

3 måneders Nibor steg 14 basispunkt i mars, til 1,17 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt 

negativ effekt for fondet i øyeblikket, men vil medføre høyere avkastning fremover. Kredittpåslaget 

sank marginalt for senior obligasjoner i mars. Dette hadde svakt positiv effekt på fondet. 

Kilde: Online trader 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Norges bank hadde rentemøte i mars, og innskuddsrenten ble holdt uforandret på 0,5 prosent, 

samtidig som det ble presentert en ny rentebane: 

Kilde: Norges Bank 

 

Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve 
styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Samlet 
taler endringene i utsiktene og risikobildet for en noe tidligere renteoppgang enn før antydet. 
Rentebanen viser at styringsrenten kommer til å stige fremover. 
 

En høyere 3 måneders Nibor vil gi en bedre utvikling fremover for FORTE Pengemarked. 

 

 

 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 28.03.2018:    109,8396  

Fondet har hatt en meget bra start på året og fikk en avkastning på 0,43 prosent i mars. Det betyr at 
fondet har gått 1,15 prosent hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var ned 0,14 prosent i mars, og 
er ned 0,72 prosent hittil i år. Fondet har høyest avkastning på 1,2,3,4,5 og 6 år, blant investment 
grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  
 
Fondet er godt posisjonert i et marked med stigende renter. Rentedurasjonen er senket til 0,4 år. 

Dette medfører at fondet ikke blir rammet av de stigende rentene. Samtidig er kredittløpetiden til 

forfall eller første call omlag 4,0 år. Dette medfører at fondet drar nytte av at kredittpåslaget synker. 

Etter hvert som langsiktige renter stiger, vil vi vurdere å øke rentedurasjonen noe. Bedre konjunkturer 

sender rentene opp, samtidig som kredittpåslaget synker. 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,92 prosent, mens den oransje kurven 

som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,17 prosent. 5 års fastrente sank 2 basispunkter i 

mars, mens 3 måneders Nibor var opp 14 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 1,2 prosent, så lenge Norges Bank holder en innskuddsrente på 0,5 prosent. 

Norges Bank hold sin innskuddsrente uforandret på 0,5 prosent på sitt rentemøte i mars.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Den økonomiske oppgangen fortsetter både ute og hjemme. Veksten ser ut til å bli noe sterkere enn 

tidligere ventet, og kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den 

underliggende prisveksten er lav, men høyere kapasitetsutnytting vil trolig bidra til at veksten i priser 

og lønninger etter hvert øker. Tidspunktet for å begynne å heve renten er derfor kommet nærmere.  

Kredittpåslaget for fondsobligasjoner og ansvarlige lån fortsetter å falle. Bankene er blitt godt 
kapitalisert, og kredittpåslaget befinner seg fortsatt på et høyt nivå. Bankene vil etter hvert bli 
presenter for et nytt kapitalkrav. «MREL» medfører at det skal innføres en ny låneklasse som skal ligge 
mellom ansvarlige lån og seniorlån. EU kommer med nye krav til bankene, og vi ser med tilfredshet at 
bankene blir bedre og bedre kapitalisert. 
 
Fallende kredittpåslag og stigende rente vil passe som hånd i hanske for FORTE Obligasjon, slik fondet 

er satt sammen i øyeblikket.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 28.03.2018:    98,8030  

FORTE Kreditt fikk en avkastning på beskjedne tre basispunkter i mars. Hittil i år har avkastningen vært 

på 2,13 prosent. Kredittmarkedets moderate verdiutvikling kom som en følge av vedvarende politiske 

spenninger og tiltagende handelskrig, eller trusler om dette, mellom USA, EU og Kina; de diplomatiske 

spenningene mellom Russland og Vesten bidro også negativt. Utstedere i energisektoren ga de største 

bidragene til porteføljeavkastningen, både positive og negative.   

Viktige positive bidrag til avkastningen i mars kom fra det Transocean (+11 basispunkter (bp)), 

Kurdistan-baserte Shamaran (+9 bp) og Gaslog (+8 bp). Negative bidrag kom fra 

telekommunikasjonsselskapet Lebara (-28 bp), riggselskapene Ensco (-27 bp) og Seadrill (-14 bp). 

Transocean opplever økt etterspørsel etter sine rigger, særlig i norsk sektor i Nordsjøen, de Kurdistan-

baserte oljeselskapene opplever nå jevnlige betalinger fra de kurdiske selvstyremyndighetene og 

utsiktene for gasstankfrakt blir holdt for å være positive av analytikere som følger denne sektoren. Vi 

forventer en reversering av bidragene fra de obligasjonslånene som bidro mest negativt forrige 

måned i april. Lebara har nå håndtert de innsigelsene som enkelte investorer hadde på 

regnskapsrapportering og kostnader i datterselskaper, Ensco bør oppleve samme etterspørselsvekst 

som Transocean og rekapitaliseringsprosessen i Seadrill ventes å gi en gjenvinning på investeringene 

som langt overstiger dagens prising. Muligens reflekterer dagens prising enkelte investorers 

manglende mulighet for å delta i rekapitaliseringsprosessen. 

Investeringsprosessen i FORTE Kreditt er makrobasert og faktorbasert. For å illustrere vår tenkning 

rundt posisjoneringen fremover er det i figuren under illustrert en rekke drivere som påvirker 

kredittmarkedet (her representert ved DNBs kredittindeks, grå). Figuren illustrerer de siste par 

måneders avdempede verdivekst i kredittmarkedet. Norsk PMI (rød), som vi bruker som en 

tilnærming til det økonomiske aktivitetsnivået, viser grei fart i økonomien, men uten ny vekst i 

statistikken. Bloombergs financial conditions index (rosa), som vi bruker som et mål på stress, eller 

likviditet i finansmarkedene, har falt fra svært positive nivåer til nivåer som er mer normale. Særlig 

har aksjemarkedsvolatilitet og pengemarkeds spreader trukket denne statistikken ned. En indeks for 

usikkerhet rundt den økonomiske politikken (blå) ligger på lave nivåer, men har trukket noe opp, 

trolig etter innføringen av konkurrerende tollsatser i viktige økonomier og forverringen av forholdet 

mellom Russland og Vesten. 

Volatiliteten på Oslo Børs (aksjemarkedet, gult) ligger på et lavt nivå, men med en viss økning siste 

par måneder. Oljeprisen (grønn) ligger langt over bunnivåene fra oljesmellen, men den positive 

trenden fra forrige halvår later til å være blitt mer avdempet.  

 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



Alt i alt ser vi makrobildet som mer «normalt», sammenlignet med det bildet som vi så for få måneder 

tilbake som var eksepsjonelt positivt. I vår egen terminologi ser vi dette bildet som et tegn på at 

kredittsyklusen har modnet. Som en konsekvens av denne vurderingen vil vi trekke eksponeringen i 

porteføljen i retning av verdifaktoren på bekostning av størrelsesfaktoren og momentumfaktoren. 

Dette vil si et valg av obligasjoner basert på en nøye avveining av forventet kredittavkastning per enhet 

kredittrisiko. Vi opplever den relative attraktiviteten i kredittmarkedet sammenlignet med andre 

aktivaklasser som god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Norge 

Kurs per 28.03.2018:    178,7588 

Oslo Børs fondsindeks falt med 2,14 % i mars, mens FORTE Norge klarte å begrense nedgangen til -
1,24% og var dermed 0,9%-poeng bedre enn referanseindeksen for måneden. Hittil i år har FORTE 
Norge en positiv avkastning på 0,56 %, sammenlignet mot Oslo Børs referanseindeks, som har en 
avkastning på minus 2,28 % i år. Fondet ligger helt i teten blant norske aksjefond på 5 års historikk! 
 
Lakseprisen fortsatte å stige i mars, og før påske ble laks med vekt rundt 5 kg omsatt for rundt 75 

kroner kiloen. Dette ga ytterligere kursoppgang i sjømatselskapene som er i FORTE Norge, der 

Norway Royal Salmon bidro mest av de tre selskapene. Det er grunn til å tro at tilbuds- og 

etterspørselsbildet er bedret gjennom første kvartal 2018, da spesielt tilbudet synes noe redusert i 

forhold til tidligere forventninger. 

Oljeprisen styrket seg med noe over fem dollar gjennom mars måned og var nesten 70 dollar per fat 
ved utgangen av måneden. DNO var igjen en veldig god bidragsyter, både gjennom absolutt 
avkastning på over 13 prosent og en andel av fondet på nesten 10 prosent. En annen oljeprodusent, 
Aker BP, bidro også positivt for andelseierne med en avkastning på 7 % i mars. Innen oljeservice var 
det to selskaper som bemerket seg. Subsea 7 i negativ retning og Borr Drilling i positiv forstand, etter 
en vellykket kapitalinnhenting i slutten av måneden. Subsea 7 har nå begynt å kjøpe tilbake egne 
aksjer, så forhåpentligvis vil dette kunne stabilisere kursen og gi en viss nedsidebeskyttelse. 
 
Etter at aluminiumsprisen fortsatte å svekke seg i mars og det negative fokuset rundt Norsk Hydros 

virksomhet gjennom aluminaraffineriet Alunorte i Brasil økte, har vi benyttet anledningen til å ta 

selskapet inn i porteføljen, etter et kursfall på 26 % hittil i år. På den annen side har vi redusert 

eksponeringen noe i Kongsberg Gruppen, som har vært en solid bidragsyter i fondet, med 27 prosent 

avkastning så langt i år. 

Shipping har vært en relativt svak sektor denne måneden og bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen 
Logistics og tørrbulkselskapet Golden Ocean har gitt en negativ avkastning. Imidlertid er BW LPG et 
lite lyspunkt med positiv avkastning i mars.    
 
Finans er en sektor fondet har en meget begrenset eksponering mot, og i fokuset rundt renteoppgang 

har vi tatt Storebrand inn i FORTE Norge, da både sektoren og aksjen har vært svak i mars. Storebrand 

fortsetter kostnadstiltakene og deler av pensjonsporteføljen vil nyte godt av noe høyere renter. 

Vi går inn i en måned med utbytteutbetalinger og selskapene begynner snart å legge frem 
regnskapstall for første kvartal 2018. Det vil derfor være nok av stimulanser for kursbevegelser 
fremover. 
 
FORTE Norge har fått ny ansvarlig forvalter fra 1.april. Morten Schwarz overtar og viderefører den 

gode jobben som er gjort med fondet.  

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 28.03.2018:    175,0364 

De globale aksjemarkedene ga investorene negativ avkastning i mars. Forte Global hadde en 
avkastning i mars på -2,96 prosent, hittil i år har avkastningen vært på -4,42 prosent. Frykten for en 
global handelskrig var den viktigste grunnen til verdifallet.  
 
De betydeligste positive bidragene til avkastningen i mars kom fra relativt defensive sektorer, som 

eiendom, helse og forsyning. Sektorer som bidro negativt til avkastningen var teknologi, finans og 

diskresjonære konsumvarer.  

Et viktig element i investeringsprosessen for FORTE Global er en allokering til sektorer som viser positiv 

trendvekst. For å overvåke trendveksten i ulike globale aksjesektorer ser vi på utviklingen i 

differanseindekser, altså verdiutviklingen for en sektorindeks fratrukket verdiutviklingen for 

verdensindeksen. En samling slike indekser er vist i figuren under. Ett trekk ved utviklingen i disse 

indeksene over sist måned er et tilløp til trendskifte, det vil si at sektorer som lenge har hatt en svak 

utvikling har gjort det relativt sterkt og vice versa. Vi knytter disse endringene til farene for og ved en 

global handelskrig. Et godt eksempel på dette er materialsektoren som i en lengre periode hadde en 

positiv utvikling basert på forventninger om bred økonomisk vekst i verden. Som en konkretisering av 

denne typen eksponering er vårt materialfonds største investering Praxair Inc, en produsent av 

industrigasser. Muligheten for nedjusteringer av den globale økonomiske veksten vil kunne lede oss til 

å reallokere denne eksponeringen inn i mindre sykliske sektorer.  

Som en konsekvens av et endret markedssentiment vil vi bruke noe tid på å revurdere hvilke 
forventninger til avkastning som vi vil benytte i vår porteføljeoptimering, i mellomtiden vil vi vurdere å 
reallokere eksponeringen i fondet i retning av aksjefond med lav volatilitet.  
 
I skrivende stund er vår vurdering at stresset i de globale aksjemarkedene vil avta, og at verdifallet 

hittil i år i FORTE Global etter hvert vil reverseres. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Oslo Børs fondsindeks falt med 2,14 % i mars, mens FORTE Trønder klarte å begrense nedgangen til  -
0,52 % og gjorde det således 1,62 %-poeng bedre enn referanseindeksen for måneden. Hittil i år har 
FORTE Trønder en positiv avkastning på 3,20%, sammenlignet med Oslo Børs’ referanseindeks, som 
har en avkastning på minus 2,28 % i år. Fondet har 5 stjerner i Morningstar og topper listen på 5 års 
historikk!  
 
Lakseprisen fortsatte å stige i mars og før påske ble laks med vekt rundt 5 kg omsatt for rundt 75 
kroner kiloen. Dette førte til ytterligere kursoppgang i sjømatselskapene som er i FORTE Trønder, der 
spesielt Norway Royal Salmon og SalMar ASA bidro mest. Det er grunn til å tro at tilbuds- og 
etterspørselsbildet er bedret gjennom første kvartal 2018, da spesielt tilbudet synes noe redusert i 
forhold til tidligere forventninger. 
 
Samlet bidro de oljerelaterte aksjene positivt til porteføljen i FORTE Trønder, godt hjulpet av at 

oljeprisen styrket seg med noe over fem dollar i mars. DNO var igjen en veldig god bidragsyter, både 

gjennom absolutt avkastning på over 13 prosent og en andel av fondet på nesten 5 prosent. En annen 

oljeprodusent, Aker BP bidro også positivt for andelseierne med en avkastning på 7 %, mens Kværner 

hadde en svak utvikling i mars måned.  

Finans var den svakeste sektoren i Norden i mars og de norske sparebankene var ikke upåvirket av 
nedgangen. Både SpareBank1 SMN og Helgeland Sparebank bidro negativt til fondets avkastning, men 
en liten oppmuntring venter da begge bankene snart betaler utbytte med henholdsvis 4,40 og 4,- per 
andel. Sparebanken Møre og Melhus Sparebank trosset imidlertid nedgangen i sektoren og leverte 
begge positive bidrag til andelseierne i FORTE Trønder.    
 
Teknologisektoren var også en svak sektor i Norden denne måneden og selskapene NEXT og Q-Free 
ble ikke skånet for dette. Nordic Semiconductor ga imidlertid positiv avkastning i fondet i mars. 
 
Vi går inn i en måned med utbytteutbetalinger og selskapene begynner snart å legge frem 
regnskapstall for første kvartal 2018. Det vil derfor være nok av stimulanser for kursbevegelser 
fremover. 
 
FORTE Trønder har fått ny ansvarlig forvalter fra 1. april. Morten Schwarz overtar og viderefører den 

gode jobben som er gjort med fondet. 

Kurs per 28.03.2018:    228,6550 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



 

Fremtidens finansrådgiver – en robot? 

Finansrådgivning er et område som reguleres stadig strengere. Nye direktiver strømmer inn fra EU og 
skal implementeres også i Norge. Dette kan være positivt for forbrukerne. Samtidig reiser det et vesentlig 
spørsmål: Hvem skal betale for kostnadene ved en rådgivning som stadig blir dyrere?  
 
I Norge har finansrådgivning til privatpersoner tradisjonelt vært gjort av bankene og et fåtall rådgivings-

selskaper med noe bredere produktbase. Hos rådgiveren i banken har kundene i all hovedsak blitt loset 

inn i bankens egne produkter. Inntjeningen fra disse produktene har forsvart kostnaden ved rådgiverne. 

Nå stilles det imidlertid så høye krav til uhildet rådgivning, dokumentasjon og oppfølging, at mange ban-

ker vurderer det som ulønnsomt å tilby personlig oppfølging til privatkunder. Med fremveksten av aksje-

sparekonto og andre skattegunstige produkter, etterspør også kundene et bredere utvalg av fond enn 

det bankene tradisjonelt har tilbudt. Dette gjør det vanskeligere for bankens rådgivere å kunne holde seg 

oppdatert og gi de beste rådene. 

Personlig rådgivning blir dermed i større og større grad et tilbud til de mest formuende kundene. Det er 
et paradoks at de som trenger personlig rådgivning mest, nemlig ukyndige privatpersoner, ikke lenger er 
lønnsomme å betjene med personlig rådgivning. Løsningen ser ut til å ligge i å tilby dette markedsseg-
mentet rådgivning fra roboter. 
 
Hvordan fungerer en finansiell rådgivningsrobot? Kundene svarer på en rekke spørsmål om seg selv, sin 
økonomi og sin evne og vilje til å ta risiko. Systemet benytter avanserte algoritmer til å finne den rette 
porteføljen av fond til kunden, basert på svarene. Når systemene har gjort jobben sin, kommer det ut en 
anbefalt portefølje.  
 
Fremtidens robotrådgivere må ha god rådgivningsskikk programmert inn i sine algoritmer. Automatiske 

finanstjenester kan, så lenge de er satt opp riktig, være et gode for forbrukeren, siden de høyner nivået 

for å tenke selv og gjøre egne vurderinger av tjenesten. Det er ventet at robot-rådgivere verden over vil 

håndtere formuer i mange tusen milliarders-klassen om noen få år.  

Samtidig kan det være ulemper ved robotene. Hvordan vet vi at de er programmert til å gi kunden den 

beste rådene og ikke er programmert til å selge de produktene tilbyder ønsker? Hva med personvern og 

datasikkerhet? Vil roboten kunne fange opp spesielle momenter ved kunden eller gi god rådgivning til 

mennesker med problemstillinger som ikke er programmert i algoritmen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
Roboter som finansrådgivere har blitt mer og mer vanlig i utlandet, og er på full fart inn i Norge. Enten 
man liker det eller ikke, må nok mange påregne å bli betjent av en finansrobot i fremtiden.  
 

 
 

 


