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Den globale veksten bedres 

Veksten i andre kvartal var høy både i USA, Europa og Kina. Dette lover godt for realaktiva slik som 
aksjer og eiendom, selv om enkelte aksjemarkeder begynner og blir høyt priset. Stigende inflasjon 
medfører at rentenivået begynner å stige. 
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 3,02 prosent i juli, og er opp 2,57 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,96 prosent i juli, og er opp 10,06 prosent hittil 

i år. Det er økningen i oljeprisen som langt på vei har trukket opp Oslo Børs hittil i år. 

I USA vokste økonomien med 4,1 prosent årlig vekst i andre kvartal. Dette er betydelig høyere enn 
første kvartal, hvor den amerikanske økonomien la på seg 2,2 prosent i årlig vekst. I andre kvartal i 
fjor ble den årlige veksten 3,1 prosent. Det er imidlertid ikke forventet at denne veksttakten vil 
fortsette særlig lenge, og det forventes at den begynner å falle allerede i tredje kvartal. Under 
valgkampen i 2016 lovet Trump at han ville sørge for at økonomien skulle vokse 4 prosent årlig hvis 
han ble president. Dette ble dermed delvis innfridd i 2 kvartal i år. Antallet sysselsatte i den private 
sektoren i USA steg med 219.000 personer i juli. På forhånd var det ventet en oppgang i 
sysselsettingen på 185.000 personer. Arbeidsledigheten i USA er rekordlav, mens lønnsveksten 
fortsatt er lav. I tidligere perioder med lav ledighet har lønnsveksten økt. Som følge av dette synker 
spareraten, mens konsumet opprettholdes. Sentralbanken, Federal Reserve, har hevet renten 2 
ganger hittil i år, til 2,25 prosent pro anno. Det forventes at renten blir satt opp 2 ganger til i år, i 
september og desember, ettersom sentralbanken har signalisert dette. En høyere kortsiktig rente 
har også fått den langsiktige 10 års renten til å stige til om lag 3 prosent i løpet av juli. Den brede 
aksjeindeksen Standard & Poor 500 steg pene 3,6 prosent i juli. 
 
Den økonomiske veksten i EU økte med 0,4 prosent i annet kvartal i år. Den årlige vekstraten lå 

dermed på 2,2 prosent, ned fra 2,4 prosent i første kvartal. Inflasjonsraten i eurosonen er foreløpig 

anslått til 2,1 prosent i juli, opp fra 2,0 prosent i juni. Det er spesielt Tyskland som er motoren i 

eurosonen. ESB vil etter hvert stanse tilførselen av likviditet til markedet via sine obligasjonskjøp. En 

høyere inflasjon enn måltallet på 2 prosent kan ikke sentralbanken sitte å se på lenge. Negativ rente 

på -0,4 prosent kan fort bli endret til positivt territorium. Uroen i Italia har glidd over, mens det 

fortsatt ikke er kommet til enighet rundt Brexit. Det er en klar bedring i europeisk økonomi, men av 

og til kan det komme noen sorte skyer som skaper uro. 

Årlig vekst i den kinesiske økonomien ble 6,7 prosent i andre kvartal, mens den var 6,8 prosent i 

første kvartal. Kina har hatt som mål at økonomien skal vokse 6,5 prosent i 2018. Handelskrigen mot 

USA har negativ innvirkning på kinesisk eksport, og dette kan medføre at den kinesiske veksten etter 

hvert avtar litt. 



Futures-prisen på olje sank -6,23 prosent fra 79,12 dollar per fat til 74,19 dollar per fat i juli, etter å 
ha vært nesten nede på 71 dollar per fat i løpet av måneden. En oljepris på dette nivået lover likevel 
godt for norsk økonomi. Høy global vekst kan medføre høyere oljepris enn det vi ser i dag. 
 
Den norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden april til juni. Antallet registrerte helt ledige økte med 2.900 personer fra  
juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten synes derfor å bølge litt frem og 

tilbake. Høyere oljepris vil derimot sende arbeidsledigheten ytterligere ned. Markedet forventer at 

Norges Bank vil heve sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september. 

Lakseprisene har kommet mye ned i sommermånedene. Spotprisen var ned mot 56 kroner per kilo i 
slutten av juli, etter å vært ned mot 50 kroner per kilo midt i måneden. Årsaken er at den norske 
slaktesesongen er i gang. Samtidig åpner nye markeder seg. Økt levering til Kina vil trolig holde 
lakseprisen på et høyt nivå fremover. Samtidig vil slaktingen av ny generasjon øke tilbudet. 
Lakseaksjene har holdt seg overraskende bra til tross for den relativt lave lakseprisen.  
 
Høyere sysselsetting og relativt lave renter vil medføre fortsatt oppgang i realaktiva slik som aksjer og 

eiendom. Det er først og fremst boligmarkedet som vil holde seg bra.   

 

 

Utvalgte nøkkeltall for juli 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.07.18

OSEBX 1,96 % 10 års stat, Norge 1,88

MSCI AC World 3,02 % 10 års stat, USA 2,96

S&P 500 3,60 % 3 mnd NIBOR 1,03

FTSE 100 1,46 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 0,17 % Brent Future -6,23 %

Euro/USD 0,27 % Gull -1,59 %

Euro/NOK 0,17 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.07.2018:    99,8565 

FORTE Pengemarked leverte 0,12 prosent avkastning i juli, og er opp 0,85 prosent hittil i år. 
Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,06 prosent i juli, og er opp 0,26 prosent hittil i år. 
Fondet har fått en moderat start i år, men er godt posisjonert for en oppgang i kortsiktige renter. 
 

3 måneders Nibor steg 2 basispunkter i juli, til 1,04 prosent. Dette vil medføre noe høyere avkastning 

for FORTE Pengemarked fremover. Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var 

uforandret i juli, så dette hadde ingen påvirkning på fondet. Vi forventer at bedre konjunkturer vil 

senke kredittpåslaget, samtidig som de kortsiktige rentene vil stige. 

Kilde: Online trader 

 

Markedet forventer nå at Norges Bank vil heve sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september. 
Årsaken til dette ligger i at de kortsiktige rentene internasjonalt er i ferd med å endres. Spesielt i USA 
heves renten mye. Hittil i år har Federal Reserve endret renten 2 ganger, Samtidig forventes det to 
nye rentehevinger i år, en i september og en i desember. Signalrenten vil da ha steget en hel prosent 
i 2018 fra 1,75 prosent til 2,75 prosent. US Libor er referanserente for 3 måneders Nibor, slik art vi 
tror dette vil smitte over på det norske rentemarkedet. Samtidig holder ESB negativ innskuddsrente 
på -0,4 prosent. Dette holder igjen renteoppgangen i Norge, men det er bare et tidsspørsmål før ESB 
må øke renten inn i positivt territorium. 
 

En høyere 3 måneders Nibor vil gi høyere avkastning i FORTE Pengemarked. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.07.2018:    110,3993 

Fondet har hatt en meget bra start på året, men fikk en moderat avkastning på 0,19 prosent i juli. Det 

betyr at fondet har gått 1,66 prosent hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var ned - 0,35 prosent i 

juli, og er dermed ned -0,42 prosent hittil i år. FORTE Obligasjon har høyest avkastning hittil i år og på 

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

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,195 prosent, mens den oransje kurven 

som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,04 prosent. 5 års fastrente steg 14 basispunkt i juli, 

mens 3 måneders Nibor steg 2 basispunkter. Markedet forventer nå at Norges Bank vil heve sin 

innskuddsrente med 0,25 prosent i september. Dette vil sende 3 måneders Nibor tilsvarende opp. En 

høyere 3 måneders Nibor vil gi høyere løpende avkastning i FORTE Obligasjon. 

I løpet av juli er det gjort et kjøp i et seniorlån i Sør Trøndelag Fylkeskommune. 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 
Kredittpåslaget for fondsobligasjoner og ansvarlige lån steg henholdsvis 4 og 2 basispunkter i juli. For 

seniorlån var kredittpåslaget uforandret. Kredittpåslaget er fast gjennom et låns løpetid, men det 

svinger i markedet. Når kredittpåslaget synker i markedet, vil kredittpåslaget til det enkelte lån bli 

mere verdt. Tilsvarende vil et høyere kredittpåslag markedsmessig vil kredittpåslaget på det enkelte 

lån bli mindre verdt. Med bedre kapitaliserte banker og bedre konjunkturer vil kredittpåslaget bli 

lavere i markedet, noe som vil kunne gi god avkastning i fondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.07.2018:    104,4145 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 1,64 prosent i juli. Hittil i år har avkastningen vært på 7,93 

prosent. Over siste tolvmånedersperiode har avkastningen vært på 12,16 prosent. Fondet ligger som 

nummer 1 i kategorien andre rentefond på Oslo Børs, målt hittil i år, 1 år og 2 år! Dette er gode 

resultater. Gjenvinning på eksponering mot Seadrill og North Atlantic Drilling bidro sterkest til 

avkastningen i juli.   

Restruktureringen av Seadrill og North Atlantic Drilling bidro med 60 basispunkter(bp) i juli. Fondet 

mottar en blanding av kontanter, aksjer og obligasjoner til erstatning for misligholdte obligasjonslån. 

Verdiøkningen representerer i første rekke en redusert usikkerhet knyttet til utfallet av 

restruktureringen og rekapitaliseringen av Seadrill. Tildelingen er ennå ikke sluttført. FORTE Kreditt 

tok inn en viss eksponering i North Atlantic Drilling obligasjoner i mai basert på analytikeres anslag for 

gjenvinning i restruktureringen. Bidraget til avkastningen er i første rekke knyttet til denne 

posisjonen. De øvrige posisjonenes bidrag til avkastningen i juli var moderate, noe som reflekterer 

sommer-stillheten i kredittmarkedet. De viktigste positive bidragene kom fra Linas Matkasse (+5bp), 

oljeselskapet Shamaran (+4 bp) og telekommunikasjonsselskapet Lebara (+3 bp). Negative bidrag kom 

fra BOA (-2 bp), Transocean (-1 bp) og Den Jyske Sparekasse (-1 bp). Vi opplever ikke at disse små 

bevegelsene er informasjonsbærende, muligens med unntak av Shamaran-avkastningen som i første 

rekke reflekterer at obligasjonene ble godt plassert i emisjonen.  

Fremover ser vi drivere som trekker i ulike retninger. På den positive siden forventer vi at fortsatt 

bred økonomisk vekst globalt vil føre til økt oljeetterspørsel og økt leteaktivitet. Dette bør bidra til en 

positiv verdiutvikling for oljeselskaper, riggselskaper og andre olje-service-selskaper. Økonomisk vekst 

vil også føre til økt shipping aktivitet. Dette skjer samtidig som begrenset tilgang til kreditt de senere 

årene har gitt liten nybygging, noe som begrenser tilbudet av tonnasje. I tillegg til dette vil mye 

gammel tonnasje tas ut av markedet som følge av nye reguleringer som har til hensikt å begrense 

svovelutslippene i skipsfarten. Reguleringene vil ikke bare innebære lavere tilbud og dermed utsikter 

til høyere shipping-rater, men vil også føre til behov for lettere petroleumsprodukter, noe som 

innebærer en økt etterspørsel etter olje. Denne utviklingen tillater å tegne et svært positivt scenario 

for kredittmarkedet fremover. Andre utviklingstrekk, særlig på den geopolitiske arenaen, trekker i 

motsatt retning. Dersom vi får en eskalerende handelskrig mellom de ulike økonomiske stormaktene i 

verden så vil vekstbildet svekkes betydelig. Åpenbart vil redusert handel spesielt redusere 

etterspørselen etter energi og sjøtransport. Vår vurdering er at det høye støynivået rundt 

handelskrigen er retorikk myntet på å sikre enkelte aktører en best mulig forhandlingsposisjon. Vi tror 

følgelig ikke på en videre eskalerende handelskrig. Muligheten er selvsagt markant til stede. 

Kredittmarkedet kan også møte motvind fra sentralbankenes avvikling av den stimulerende 

pengepolitikken. Denne endringen i den økonomiske politikken er godt kommunisert, og kanskje vel 

så viktig, kan reverseres ved behov. Vi forventer derfor ingen dramatiske negative konsekvenser av 

disse endringen i pengepolitikken i flere land. Vi forblir følgelig optimister for utviklingen i 

kredittmarkedet ved inngangen til august. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.07.2018:    203,1799 

Hittil i år har FORTE Norge en positiv avkastning på 14,30 prosent, sammenlignet med Oslo Børs’ 
referanseindeks, som har en avkastning på 9,37 prosent. Det gir en meravkastning på 4,91 prosent-
poeng så langt i år. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 2,21 prosent i juli, mens FORTE Norge hadde en 
avkastning på 1,20 prosent. Fondet ligger topp 3 blant norske aksjefond på 3 års historikk og fondet 
har 4 stjerner i Morningstar. 
 
Oljeprisen svekket seg med nesten fem dollar gjennom juli måned og Brent olje var 74,2 dollar per fat 
ved utgangen av måneden. Vi tror fortsatt at oljeprisen vil ligge mellom USD 70-80 i tiden fremover. 
 
Innen oljesektoren var TGS-NOPEC og DNO var to gode bidragsytere i FORTE Norge i juni, både 
absolutt og relativt. SUBC 7 hadde imidlertid en svak måned og falt med nesten 10 prosent.   
 
Lakseprisen har svekket seg i juli, og omsettes i overkant av 50 kroner kiloen ved utgangen av 

måneden. Imidlertid har sjømatindeksen utviklet seg veldig bra i juli, med en oppgang på om lag 15 

prosent. Lerøy Seafood Group, Marine Harvest og Norway Royal Salmon ga alle positive bidrag i 

fondet i juli. Det synes som om at investorer ser igjennom svake laksepriser nå, og forventer at den 

langsiktige positive etterspørselstrenden innen sjømat fortsetter, spesielt nå som Kina har åpnet opp 

for norsk laks igjen.   

Innen industrisegmentet bidro Yara med god avkastning i juli i FORTE Norge, mens Norsk Hydro igjen 
har vært noe svakere, da det fortsatt ikke har blitt en løsning på situasjonen i Brasil.  
 
Shipping har vært en blandet sektor også i juli, der bilfrakt har vært bra med Wallenius Wilhelmsen 
Logistics, mens MPC Container Ships trakk noe ned i fondet.   
 
Schibsted har også i juli hatt en god kursutvikling som en følge av en god 2. kvartalsrapport, og vi har 

benyttet anledningen til å selge oss ut av aksjen etter en fin kursoppgang. Telenor har også levert 

rapport for 2. kvartal og aksjen har hatt en svak utvikling i juli. 

Finanssektoren var bra også i juli og særlig DNB og Norwegian Finans Holding ga positiv avkastning i 
FORTE Norge denne måneden. Gjensidige Forsikring leverte noe skuffende 2. kvartals tall og bidro på 
den annen side negativt denne måneden.  
 
Vi er inne i tiden der selskapenes presentasjoner av tallene for andre kvartal 2018 er i gang, og det er 
så langt blitt presentert både bedre og svakere tall og utsikter, enn det investorer og analytikere 
hadde forventet. Det har til dels vært store kursreaksjoner i forbindelse med tallfremleggelsene.  
 
Nå står vi foran neste runde med andre kvartals presentasjoner, der spesielt alle sjømatselskapene 

gjenstår å rapportere, samt mange av de noe mindre selskapene på Oslo Børs. Det blir noen 

spennende uker fremover. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.07.2018:    179,5327 

FORTE Global ga en avkastning på 1,45 prosent i juli. Hittil i år har avkastningen vært på -1,97 prosent. 
Den positive avkastningen i juli var basert på en bred oppgang i de globale aksjemarkedene. 
 
Alle sektorer med unntak av telekommunikasjon bidro til det positive resultatet i juli. Helseaksjer, 
konsumvarer og energi hadde de største bidragene til avkastningen. Telekommunikasjon, 
informasjonsteknologi og sykliske konsumvarer hadde de svakeste bidragene. Nord-Amerikanske 
aksjer hadde det sterkeste regionale bidraget til avkastningen, mens Asiatiske aksjer hadde et relativt 
svakt, men positivt, bidrag til avkastningen.   
 
Figuren viser fordelingen av fondet på ulike sektorer. 

Avkastningen på sektornivå later til å variere en del med temperaturen rundt toll-diskusjonene mellom 
viktige økonomiske blokker i verdensøkonomien.  Eksponeringen i fondet er trukket i retning av 
sektorer som antas å være mindre følsomme for konsekvensene av en global handelskrig. Eksempelvis 
er eksponeringen mot helseaksjer økt på bekostning av eksponering mot fremvoksende markeder, 
asiatiske aksjer og materialsektoren. 
 
Vi vurderer den positive avkastningen i juli som et resultat av at markedet nå har priset inn en del 

potensielt negative hendelser. Særlig gjelder dette faren for en global handelskrig og avviklingen av en 

stimulerende pengepolitikk fra verdens ledende sentralbanker. I tillegg har mange analytikere pekt på 

at prisingen i flere markeder har vært historisk høy og enkelte har uttrykt bekymring for at vi er inne i 

en ny teknologi-boble-æra og mulighetene for nye problemer i banksektoren. Når markedsaktørene 

tar høyde for en slik utvikling, vil det være muligheter for positiv avkastning også i fall en del av disse 

problemene materialiserer seg. Følgelig regner vi med en positiv utvikling for de globale 

aksjemarkedene også utover høsten. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Hittil i år har FORTE Trønder en positiv avkastning på 16,02 prosent, sammenlignet med Oslo Børs’ 
referanseindeks, som har en avkastning på 9,37 prosent i år. Det gir en meravkastning på 6,64 prosent
-poeng så langt i år. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 2,21 prosent i juli, mens FORTE Trønder økte med 
1,60 prosent. Fondet har 5 stjerner i Morningstar og er i teten i kategorien «norske aksjefond» på fem 
års historikk!  
 
Lakseprisen har svekket seg i juli, og omsettes i overkant av 50 kroner kiloen ved utgangen av 
måneden. Imidlertid har sjømatindeksen utviklet seg veldig bra i juli, med en oppgang på om lag 15 
prosent. SalMar, Norway Royal Salmon og Lerøy Seafood Group ga alle et positive bidrag i fondet i juli, 
der SalMar var den sprekeste med over 20 prosent avkastning denne måneden. Det synes som om at 
investorer ser igjennom svake laksepriser nå, og forventer at den langsiktige positive 
etterspørselstrenden innen sjømat fortsetter, spesielt nå som Kina har åpnet opp for norsk laks igjen. 
   
Oljeprisen svekket seg med nesten fem dollar gjennom juli måned og Brent olje var 74,2 dollar per fat 

ved utgangen av måneden. Vi tror fortsatt at oljeprisen vil ligge mellom USD 70-80 i tiden fremover. 

Av de oljerelaterte aksjene bidro DNO positivt til avkastningen i FORTE Trønder i juli, mens Kværner 

bidro negativt.     

De norske sparebankene i FORTE Trønder hadde i gjennomsnitt en svak måned i juli. Gjensidige 
Forsikring presenterte en noe svakere 2. kvartalsrapport enn forventet, og senket dermed 
avkastningen i fondet i juli.  
 
Innen telekommunikasjon- og teknologisektoren var det bare Q-Free som bidro positivt i FORTE 
Tønder i juli, etter at Q-Free presenterte en god kvartalsrapport.  
 
Polaris Media trakk også i juli opp avkastningen i FORTE Trønder.  
 
Vi er inne i tiden der selskapenes presentasjoner av tallene for andre kvartal 2018 er i gang, og det er 
så langt blitt presentert både bedre og svakere tall og utsikter, enn det investorer og analytikere 
hadde forventet. Det har til dels vært store kursreaksjoner i forbindelse med tallfremleggelsene.  
 
Nå står vi foran neste runde med andre kvartals presentasjoner, der spesielt alle sjømatselskapene 

gjenstår å rapportere, samt mange av de noe mindre selskapene på Oslo Børs. Det blir noen 

spennende uker fremover. 

Kurs per 31.07.2018:    257,0747 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 

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. 


