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Et tøffere politisk klima internasjonalt påvirket risikoaktiva negativt i juni. Handelspolitikk, OPECs 

reduksjon av produksjonsbegrensningene for olje og pengepolitikk kom til å prege 

markedsutviklingen. Norske markeder viste seg robuste sammenlignet med de globale 

finansmarkedene. Hovedindeksen på Oslo Børs karret seg så vidt over null og hadde en avkastning 

på 0,41 prosent i juni. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, falt 0,51 prosent i juni, og er ned 0,16 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,41 prosent i juni, og er opp 7,94 prosent hittil i 

år. Økningen i oljeprisen er en viktig bidragsyter til oppgangen på Oslo Børs. 

Økt uro i finansmarkedene i juni var særlig knyttet til utsiktene til en eskalerende handelskrig 

mellom de viktige økonomiske stormaktene USA, EU og Kina. Det er særlig USAs president Donald 

Trump som har iverksatt øninger i tollsatsene, avvikling av multilaterale handelsavtaler og 

beskyttelse av amerikansk intellektuell eiendom. Denne politikken har avstedkommet en uvanlig 

kraftfull retorikk på den globale politiske arenaen, men også økning av tollsatsen på amerikanske 

varer fra EU og Kina, i tillegg til andre tiltak som enten er ment å ramme amerikanske bedrifter, eller 

som har en politisk symbolverdi, så som økt toll på jeans og bourbon. Slik vi ser det er motivasjonen 

for denne politikken delvis å bygge støtte for presidenten blant kjernevelgerne, men det er også en 

økonomisk politikk med et bestemt ideologisk tilsnitt. Ideen bak politikken later til å være at 

handelsoverskudd gjør et land mektig, mens et underskudd må skyldes urettferdig konkurranse. 

Dette er et syn som står i kontrast til den liberale forestillingen om at et handelsunderskudd er noe 

som gir ett lands befolkning tilgang til et annet lands produksjon. Denne politikken representerer et 

brudd både med liberaliseringen av verdenshandelen etter annen verdenskrig, men mer generelt 

frihandelspolitikken som har vært en vesentlig driver for global økonomisk vekst de siste par 

århundrer. I så måte ser vi denne politikken ut til å vende tilbake til merkantilismen som var den 

dominerende økonomiske politikken i Europa på 15-, 16- og 1700-tallet. 

Økte handelshindringer, men også redusert spredning av teknologi, vil trekke i retning av lavere 

vekst. Vårt inntrykk er at det i dag finnes en konsensus i markedet om at de handelshindrene som 

nå er implementert ikke er tilstrekkelig omfattende til å rokke ved den globale veksten, men faren 

for nye tiltak som en gjengjeldelse kan føre til at den globale handelspolitikken utarter i 

proteksjonisme. Svakere økonomisk vekst vil være negativt for aksjemarkedet og bidra til å holde 

rentenivået lavt.  



Flere sentralbanker, blant dem ESB, Fedral Reserve og Norges Bank, har signalisert at den 

stimulerende pengepolitikken er i ferd med å trekkes tilbake. Lengst fremme i syklusen er 

amerikanske Federal Reserve, som allerede har begynt sin rentehevingssyklus. Den amerikanske 

sentralbanken ventes å fortsette rentehevingene ut 2019. I motsatt ende har vi Den Europeiske 

Sentralbanken som nå har annonsert at den vil avslutte sine støttekjøp av verdipapirer, såkalte 

kvantitative lettelser, innen utgangen av inneværende år. ESB har annonsert at banken ikke vil røre 

nøkkelrenten før neste sommer. Norges Bank ligger mellom disse to viktige sentralbankene i 

syklusen i det banken har annonsert at nøkkelrenten vil heves på rentemøtet i september. 

Sentralbankens rentebane antyder at 0,25 prosents hevinger vil finne sted om lag på annethvert 

rentemøte. Dette vil i så fall si en økning på 0,5 prosent i året. Vår vurdering er at sentralbankens 

forsiktige tilnærming er riktig og vi ser for oss muligheten av at Norges Bank vil senke tempoet i 

rentehevingene dersom veksttakten i norsk økonomi skulle vise seg å være svakere enn tidligere 

antatt. 

Ved å betrakte rentens terminstruktur, altså sammenhengen mellom rentenivå og løpetider, kan vi 

danne oss et bilde av hvilke implisitte forventninger markedsaktørene har. Figuren under viser swap-

renter for ulike løpetider for valutaene USD, NOK og EUR. Figuren underbygger bildet av at den 

amerikanske økonomien er lengst fremme i syklusen, fulgt av den norske, og siden den 

kontinentaleuropeiske økonomien. Dette vises ved at nivået på rentekurvene er ulikt. 

Formen på rentekurvene er også av interesse for å avlese markedsforventninger. Alle kurvene peker 

oppover, noe som kan tolkes som at markedsaktørene venter renteøkninger i alle disse markedene. 

Den amerikanske kurven er brattest, fulgt av den norske, men den eurobaserte kurven stiger 

langsomst for korte løpetider. Dette er konsistent med at hevingene kommer tidligst i USA. Mer 

interessant er det å betrakte hvordan den amerikanske rentekurven flater ut fra tre års løpetid og 

videre utover. Enkelte observatører tolker dette som at sentralbanken og markedsaktørene vurderer 

den økonomiske situasjonen i USA ulikt. Sentralbankens dreining av pengepolitikken i kontraktiv 

retning er basert på en vurdering av at veksten i amerikansk økonomi er sterk. Den effektive renten 

for lengre løpetider blir satt av markedsaktørenes kjøp og salg av verdipapirer. Når disse rentene ikke 

er høyere tolker mange dette som et uttrykk for et markedssyn som innebærer at sentralbankens 

rentehevinger vil strupe veksten i økonomien og forårsake en resesjon. 

OPEC valgte på sitt møte i juni å redusere produksjonsbeskrankningene, en beslutning som ble 

støttet av Russland og andre oljeproduserende land. Vår vurdering av er at denne beslutningen i seg 

selv ikke bør ha stor innvirkning på oljeprisen ettersom strategien var behørig annonsert i forkant. 

OPECs strategi har vært å få verdens oljelagre ned på fem års snittnivå, og holde oljeprisen under 80 

dollar per fat. Det siste for å unngå substitusjon i etterspørselen i retning andre energikilder og ikke 

minst for å unngå en betydelig økning i landbasert amerikansk oljeproduksjon. Det siste for å unngå 

en ny berg-og-dale-bane-utvikling for oljeprisen. 

Alt i alt økte usikkerheten omkring den økonomiske utviklingen gjennom juni. Samtidig kan det virke 

som om det i første rekke er den politiske retorikken som har blitt tøffere. I så måte har vi tro på at 

denne uroen vil gå inn i historien som en parentes, og at nymerkatilisme ikke blir den betegnelsen 

fremtidens historikere setter på vår epoke. I den grad det er Trumps retorikk som har endret 

stemningen kan vi kanskje la rinne i hu den engelskspråklige uttrykket: His bark is much worse than 

his bite.  



 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for juni 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.06.18

OSEBX 0,41 % 10 års stat, Norge 1,77

MSCI AC World -0,54 % 10 års stat, USA 2,85

S&P 500 0,48 % 3 mnd NIBOR 0,98

FTSE 100 -0,54 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 0,08 % Brent Future 1,95 %

Euro/USD -0,07 % Gull -3,59 %

Euro/NOK -0,45 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 29.06.2018:    99,7362 

FORTE Pengemarked leverte 0,13 prosent avkastning i juni, og er opp 0,73 prosent hittil i år. 

Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,07 prosent i juni, og er opp 0,19 prosent hittil i år. Vi 

forventer økt fart på avkastningen som følge av høyere renter i annet halvår.  

 

3 måneders Nibor sank 2 basispunkter i juni, til 0,98 prosent, som følge av lavere stress i 

pengemarkedet internasjonalt. Vi forventer at denne viktige referanserenten vil øke som en følge av 

en renteheving fra Norges Bank i september. Sentralbanken har antydet at den inntil videre vil øke 

sin nøkkelrente med et fjerdedels prosentpoeng på annethvert rentemøte fremover. Det vil si en 

økningstakt på ett prosentpoeng i året. Høyere renter vil akkumulere seg som økt avkastning i FORTE 

Pengemarked. 

 

Kilde: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 29.06.2018:    110,1856 

Fondet fikk en moderat avkastning på 0,05 prosent i juni. Det betyr at fondet har gått 1,47 prosent 

hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var opp 0,04 prosent i juni, og er dermed ned -0,07 prosent 

hittil i år.  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,81 prosent, mens den oransje kurven 

som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 0,98 prosent. 5 års fastrente ligger nå høyere enn de 

uvanlig lave nivåene som vi kunne observere under, og i etterkant av, oljesmellen. Vi venter en 

ytterligere normalisering som følge av økt vekst i norsk økonomi og på grunn av våre forventinger til 

høyere renter internasjonalt. 3 måneders Nibor har falt noe tilbake i takt med lavere stress i verdens 

pengemarkeder. Denne renten vil den være nært knyttet til rentesettingen til Norges Bank. Norges 

Bank har signalisert en renteheving i september, og sentralbankens rentebane viser at Norges Bank 

legger opp til en forsiktig tilstramning av pengepolitikken. 

I juni kom de største positive bidragene til avkastningen fra de gamle fondsobligasjonene. 

Eksponeringen mot livforsikringsselskaper ga de svakeste bidragene.  

Figuren under viser utviklingen i kredittpåslaget for norske fondsobligasjoner med ulik tid til call. I det 

siste har kredittpåslaget for fondsobligasjoner med lenger tid til forfall økt i takt med økte 

kredittpåslag ute. Vi forventer at norske banker vil være relativt godt isolert fra uroen ute i verden. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 
Sett i lys av at vi, slik vi ser det, står overfor en periode med økende renter og at vedvarende uro på 

den politiske arenaen internasjonalt kan trekke i retning av høyere kredittpåslag, vil 

avkastningspotensialet i FORTE Obligasjon ligge under nivået på avkastningen de senere år. Samtidig 

vil vi understreke den defensive karakteren på investeringene i fondet. Gamle fondsobligasjoner er i 

våre øye systematisk feilpriset, i den for stant at de har en uvanlig høy effektiv rente for den risikoen 

de representerer. Renterisikoen i fondet er tatt ned til 0,41, noe som gjør fondet nær ufølsomt for 

stigende renter. Alle utstedere av obligasjonene i fondet har en kredittkarakter fra et 

kredittvurderingsselskap. Dette sikrer kredittkvaliteten og tar ned risikoen for kursfall som følge av 

svekket kredittkvalitet. Samlet sett vurderer vi at den risikojusterte forventede avkastningen i FORTE 

Obligasjon forblir svært attraktiv. 

 

 
 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 29.06.2018:    102,7345 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 1,01 prosent i juni. Hittil i år har avkastningen vært på 6,23 

prosent. Over siste tolvmånedersperiode har avkastningen vært på 12,05 prosent. Dette er gode 

resultater. Utstedere i energisektoren ga de største positive og negative bidragene til avkastningen i 

juni.   

Viktige positive bidrag til avkastningen i juni kom fra riggselskapet Transocean (+17 basispunkter 

(bp)), riggselskapet Ensco (+17 bp) og telekommunikasjonsselskapet Lebara (+13 bp). Negative bidrag 

kom fra Seadrill (-6 bp), Fred Olsen Energy (-6 bp) og Master Marine (-5 bp). Økningen i oljeprisen 

både i juni måned og i løpet av de siste to årene, er den viktigste enkeltdriveren bak de sterkeste 

avkastningsdriverne. Høyere oljepriser vil stimulere til ytterligere oljeleting og etter hvert en balanse i 

riggmarkedet. Vi venter følgelig ytterligere positiv avkastning på denne typen eksponering. De 

negative bidragene var relativt moderate i juni. Seadrill ser vi som «teknisk». Selskapet vil komme ut 

av såkalt Chapter 11 konkursbeskyttelse i løpet av juli og eksisterende obligasjoner vil erstattes av nye 

obligasjoner og aksjer. Når disse nye verdipapirene begynner å handle vil vi få et bedre bilde av 

verdien i denne eksponeringen. Fred Olsen Energy har derimot opplevd en reell svekkelse i verdien av 

sine obligasjoner. Enkelte analytikere hadde trodd at selskapet ville være i stand til å slutte flere 

kontrakter på sine rigger før perioden med fritak for beskyttende klausuler løp ut i juni, noe som ville 

ha tillatt en normal refinansiering av obligasjonen. Dette har ikke skjedd og selskapet melder nå at tap 

på hovedstolen av obligasjonen kan være et mulig utfall. Vi forventer ytterligere oppdateringer i løpet 

av juli. Det negative bidraget fra Master Marine later bare til å være knyttet til endrede kurser etter 

handling i et illikvid obligasjonslån, vi vurderer ikke at denne kursendringen reflekterer en endring i de 

underliggende verdiene i obligasjonen. 

Nå som feriestillheten også er i ferd med å senke seg over kredittmarkedet, legger vi merke til flere 

trekk som både trekker i positiv og negativ retning i forhold til vår vurdering av kredittmarkedet. For 

det første kan en handelskrig dempe global vekst, noe som vil påvirke kredittmarkedet negativt. 

Samtidig later kredittkvaliteten på energi- og shipping-relaterte utstedere på bevege seg i positiv 

retning. Uro på den politiske arenaen har ført til at kredittpåslaget for finansielle utstedere ute har 

økt. Effekten av at sentralbankene trekker tilbake sine eksepsjonelle stimuli vi trekke i retning av økte 

kredittpåslag; ute mer enn hjemme. Allerede nå observerer vi at indeksavkastningen for europeisk 

høyrentekreditt er negativ hittil i år. Alt i alt tror vi at eksponeringen i FORTE Kreditt fortsatt vil gi 

positiv avkastning. Vi ser også nye muligheter eksempelvis i nordiske bankers fondsobligasjoner. Som 

et eksempel på dette har vi i løpet av juni begynt å bygge en posisjon i Danske Banks nye 

fondsobligasjon i dollar. Obligasjonen har syv prosents kupong og syv år til call. Vi har til nå kunnet 

kjøpe obligasjonene noe under pari kurs. Det viktigste trekket for kredittmarkedet nå tror vi allikevel 

er at mangelen på bankfinansiering holder kredittpåslagene oppe, slik at kredittinvesteringer 

representerer god verdi. 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 29.06.2018:    200,7765 

Hittil i år har FORTE Norge en positiv avkastning på 12,93 %, sammenlignet med Oslo Børs’ 

referanseindeks, som har en avkastning på 7,00 %. Det gir en meravkastning på 5,93%-poeng så langt 

i år. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 0,14 % i juni, mens FORTE Norge hadde en avkastning på -0,24% 

og gjorde det således 0,38 %-poeng svakere enn referanseindeksen for måneden. Fondet ligger helt i 

teten blant norske aksjefond på 3 års historikk! 

Oljeprisen styrket seg med nesten to dollar gjennom juni og var over 79 dollar per fat ved utgangen 

av måneden. Vi tror oljeprisen vil ligge mellom USD 70-80 i tiden fremover etter OPEC-møtet.  

Innen oljesektoren var TGS-NOPEC og Subsea 7 var to gode bidragsytere i FORTE Norge i juni, både 

absolutt og relativt. Subsea 7 har annonsert flere større kontrakter i løpet av måneden.  

Lakseprisen har vært mer volatil i juni, men omsettes rundt 60 kroner kiloen ved utgangen av 

måneden. Lerøy Seafood Group ga et positiv bidrag i fondet i juni, selv om sektoren var noe svakere 

denne måneden, enn den har vært tidligere i år.  

Innen industrisegmentet bidro Kongsberg Gruppen med god avkastning i juni, mens Norsk Hydro har 

vært noe svakere, da det fortsatt ikke har blitt en løsning på situasjonen i Brasil.  

Shipping har vært en blandet sektor i juni, der bilfrakt har vært svakt, mens FLEX LNG og BW LPG har 

bidratt positivt i FORTE Norge.   

Schibsted har igjen hatt en god kursutvikling og vi har benyttet anledningen til å redusere noe av 

eksponeringen i aksjen i løpet av måneden. 

Finanssektoren var bra i juni og særlig bankene DNB og SR-Bank, samt Gjensidige Forsikring ga positiv 

avkastning i FORTE Norge denne måneden.  

Vi nærmer oss tiden for selskapenes presentasjoner av tallene for andre kvartal 2018, og det blir 

interessant å se hvordan inntjeningen utvikler seg i de ulike bransjene. Det er mulig selskapene sier 

noe om utsiktene fremover for annet halvår i forbindelse med tallfremleggelsene.  

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre andelseiere en riktig fin sommer! 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 29.06.2018:    176,9747 

Faren for en global handelskrig, sentralbankenes avvikling av sin stimulerende politikk og politisk uro 

var de viktigste driverne bak den svake utviklingen i de globale aksjemarkedene i juni. Forte Global 

hadde en negativ avkastning i juni på 1,57 prosent, hittil i år har avkastningen vært på -3,37 prosent.  

Alle sektorer bidro til det negative resultatet i juni. Minst negativ var utviklingen innen 

telekommunikasjon, energi og helse. Viktigste negative bidrag kom fra varige forbruksvarer og 

materialsektorene. Disse sektorene er trolig relativt mer eksponerte for en eskalerende handelskrig. 

Juni måned ble preget av flere stemningsskifter i finansmarkedene og det bildet som vi sitter igjen med 

er at markedene må belage seg på utbrudd av volatilitet fremover. Trender som lot til å bli tydeligere i 

juni var amerikanske aksjers sterkere utvikling relativt til europeiske aksjer og modne markeders 

sterkere utvikling relativt til fremvoksende markeder. Sektorene: energi og helse har en sterkere 

utvikling relativt til sektorene materialer, industri og finans. Figuren under illustrerer hvordan 

fremvoksende markeder har gjort det svakere enn modne markeder. Svekkelsen for fremvoksende 

markeder er særlig tydelig de siste to månedene. 

Ved inngangen til juli vurderer vi å øke eksponeringen mot teknologisektoren og helsesektoren. Dette 

på bekostning av fremvoksende markeder, materialer og finansaksjer. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Hittil i år har FORTE Trønder en positiv avkastning på 14,20 %, sammenlignet med Oslo Børs’ 

referanseindeks, som har en avkastning på 7,00 % i år. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 0,14 % i juni, 

mens FORTE Trønder økte med 0,17 %. Fondet har 5 stjerner i Morningstar og er i teten i kategorien 

«norske aksjefond» på fem års historikk!  

Lakseprisen har vært mer volatil i juni, men omsettes rundt 60 kroner kiloen ved utgangen av 

måneden. Lerøy Seafood Group og SalMar ga et positiv bidrag i fondet i juni, selv om sektoren var noe 

svakere denne måneden, enn den har vært tidligere i år.  

Av de oljerelaterte aksjene bidro AKER og AKER BP positivt til avkastningen i FORTE Trønder i juni, litt 

hjulpet av at oljeprisen styrket seg med nesten to dollar i måneden. Vi tror oljeprisen vil ligge mellom 

70-80 dollar i tiden fremover.     

De norske sparebankene i FORTE Trønder hadde i gjennomsnitt en god måned i juni, og det var 

Sparebank 1 Midt-Norge som utmerket seg med det største positive bidraget. Helgeland Sparebank 

trakk imidlertid noe ned, som en følge av bokføring av større tap enn ventet på en kunde. Gjensidige 

Forsikring steg på børsen i juni og var en god bidragsyter i fondet. 

Innen teknologisektoren var det bare Q-Free som bidro positivt i FORTE Tønder i juni. Selskapet 

meldte om to nye kontrakter i Norge og Danmark.  

Polaris Media bidro med positiv avkastning i juni i FORTE Trønder.  

Vi nærmer oss tiden for selskapenes presentasjoner av tallene for andre kvartal 2018, og det blir 

interessant å se hvordan inntjeningen utvikler seg i de ulike bransjene. Det er mulig selskapene sier 

noe om utsiktene fremover for annet halvår i forbindelse med tallfremleggelsene.  

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre andelseiere en riktig fin sommer! 

Kurs per 29.06.2018:    253,0259 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



 

Fra forsøksprosjekt til profesjonell bransje  

Fra den spede begynnelsen på Landbruksskolen på Ås for om lag 50 år siden, via konsolideringen på 

1990- og 2000-tallet og frem til i dag, har det vært en rivende utvikling innen lakseoppdrett. Bransjen 

har utviklet seg til en integrert, strukturert bransje med høy grad av industristruktur. For rundt 20 år 

siden var den langsiktige driftsmarginen omtrent tre kroner kiloen til produsent, mens den kortsiktige 

marginen var negativ i år preget av høy tilbudsvekst. I dag er marginene helt annerledes. 

I de seneste årene har både kostnadene knyttet til oppdrett og lakseprisen økt betydelig. Kostnadene 

har grovt sett doblet seg, men lakseprisen har steget mer (se graf under). En viktig faktor bak denne 

utviklingen er at markedene har blitt mer globale. Distribusjonen av laks er profesjonalisert og lever-

ansene har dreid til ferske produkter, hvor etterspørselen er sterkest. Flykapasiteten har økt vesent-

lig. Sushi har blitt en global trend. Mattrygghet og et sunt kosthold har trolig stimulert etterspørselen 

ytterligere. Utviklingen av en mer robust etterspørsel, økt leveransestabilitet blant annet gjennom 

mer bruk av kontrakter, samt Kinas ambisjon om 2000 «outlets» for laks i 2025 er viktige drivere.  

Teknologiutviklingen i bransjen har samtidig redusert produksjonsrisikoen. Bedre genetikk og vaksi-

ner, samt større smolt har bidratt positivt. Produsentene i Norge har fått bedre kontroll på lakselus og 

nye mekaniske løsninger er tatt i bruk. Økt bruk av rensefisk bidrar også positivt, samtidig som kjemi-

kaliebruken er redusert.  

I dag er det mer eller mindre full kapasitetsutnyttelse i Norge på eksisterende lisenser. Innføringen av 

det såkalte trafikklyssystemet i 2017 har bidratt til en mer forutsigbar kapasitetsvekst. Denne økes i 

snitt med 1,5 prosent per år. Strengere reguleringer stimulerer også til økt kvalitet og trolig også til 

mer tilfredse konsumenter. Dette er faktorer som kan øke betalingsvilligheten for laks. Chile, den 

andre store produsenten av laks, har nylig redusert teoretisk kapasitet. Det har blitt mer krevende for 

aktørene i Chile å øke produksjonen vesentlig fra år til år. Kapasitetsendringer i Chile knyttes nå til 

biologiske resultater, herunder dødeligheten per generasjon. Nyreguleringene i Chile vil trolig også 

bidra til lavere tilbudsvolatilitet. Som et resultat kan markedene bli mer etterspørselsdrevet enn til-

budsdrevet. Dette kan gi støtte for høyere laksepriser over tid. 

Fra et aksjesynspunkt er et slikt argument interessant, da det sykliske aspektet ved bransjen kan vise 

seg å bli moderert. Dersom marginene i større grad opprettholdes, samtidig med at svingningene i 

inntjeningen reduseres, kan investorer være villig til å prise selskapene høyere. Det vil si at man er 

villig til å gi aksjene en høyere multippel på inntjeningen enn tidligere, når inntjeningen i selskapene 

var mer volatile og sykliske. Vi ser også at flere selskap ønsker å ta del i ulike ledd i verdikjeden, slik at 

de får større kontroll med smolt- og fôrproduksjon, samt foredling og distribusjon av laksen. Dette 

bidrar trolig også til mindre svingninger i inntjeningen, ettersom de ulike virksomhetsområdene ba-

lanserer hverandre i større grad. Mange av de børsnoterte selskapene har i dag økt egenkapitalande-

len, og er i stand til å gi gode utbytter til sine aksjonærer. Dette kan også medføre en høyere verd-

settelse av selskapene i fremtiden. 

 

Graf: Gjennomsnittlig Norsk eksportpris for fersk hel laks. Kroner per kilo. 2001-2018. 

 

 

 



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. 

 


