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Oljeprisen over 80 dollar per fat 

Høyere oljepris begunstiger land som produsere olje, og oppgangen gjør at det norske 
aksjemarkedet er et av dem som har økt mest i 2018. De store økonomiene, slik som USA, EU, Kina 
og India er alle avhengig av å importere olje. Veksten i disse store økonomiene er årsaken til at 
etterspørsels-økningen etter olje sender oljeprisen opp.  
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,44 prosent i september, og er opp 
3,83 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 3,48 prosent i september, og er opp 15,20 
prosent hittil i år.  
 
I USA ligger arbeidsledigheten på omlag 3,9 prosent. Arbeidsmarkedet har vært stabilt bra, men 
inflasjonen har kommet litt opp over måltallet på to prosent. Som følge av dette har den 
amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, hevet renten for tredje gang i år i september. Bankens 
innskuddsrente ligger nå i området 2 til 2,25 prosent. Renten ble hevet med 0,25 prosent. I tillegg 
signaliserte sentralbanken at det vil komme flere rentehevinger fremover. USA har kommet frem til 
en ny handelsavtale med Canada og Mexico. Dessuten vil det bli forhandlet en ny handelsavtale 
med Japan. Det er innført høye tollsatser på kinesiske produkter. Dette medfører at amerikanske 
produsenter kan øke sine priser. De aktuelle bedriftene vil på kort sikt øke sin topplinje. 
Samfunnsmessig vil høyere priser slå ut i høyere inflasjon og derigjennom høyere renter. Høyere 
energipriser vil over tid gi samme utslag. På lengre sikt kan derfor rentenivået senke den 
amerikanske veksten. En langvarig «handelskrig» kan gi kortsiktige gevinster, men på lang sikt vil 
den ha negativ innvirkning på den amerikanske veksten. 
 
I EU holdt sentralbanken, ESB, sin innskuddsrente uforandret på -0,40 prosent på rentemøtet i 

september. Dette til tross for handelskrig mot USA, Brexit og det italienske budsjettet. Inflasjonen i 

EU steg 2,1 prosent på årsbasis i september. Energi er komponenten som bidrar sterkest med en 

oppgang på 9,5 prosent. Høyere oljepris slår altså rett inn i den europeiske inflasjonen. 

Kjerneinflasjonen, som skal være under to prosent, var på 0,9 prosent. Det pågår fortsatt 

forhandlinger med Storbritannia om en avtale rundt utmeldelsen fra EU. Foreløpig ser det ikke ut 

som det blir noe avtale, noe som kan være negativt for begge parter. Italia har lagt frem et 

statsbudsjett for 2019, hvor underskuddet økes til 2,4 prosent av BNP. EU har et krav om art 

landene maksimalt har et underskudd på 1,6 prosent av BNP. Italia har en statsgjeld på 130 prosent 

av BNP, mens EU mener at 60 prosent av BNP er en naturlig låne grense. Italia strekker derfor 

strikken enda lengre til tross for den høye statsgjelden. 

 



I Kina vil effekten av amerikanske tollsatser kunne sende den økonomiske veksten ned. Samtidig vil 
høyere energipriser også virke negativt. I de siste kvartalene har den økonomiske veksten i Kina 
tikket gradvis nedover, og dette kan ha stor påvirkning på utviklingen i den globale veksten. 
 
India er blant verdens største importører av blant annet olje. Dette har ført til hamstring av 

amerikanske dollar, noe som har senket indiske rupi om lag 10 prosent mot amerikanske dollar hittil i 

år. Indisk økonomi vokser fortsatt med over 7,5 prosent av BNP i årlig vekst, og dette er den høyete 

veksten blant verdens største økonomier.  

Futures-prisen på olje steg 6,66 prosent fra 77,77 dollar per fat til 82,95 dollar per fat i september, 
etter å ha steget jevnt gjennom måneden. En oljepris på dette nivået lover godt for norsk økonomi, 
ettersom det medfører høyere inntekter til oljeselskapene og den norske stat. Aktivitetsnivået i 
oljesektoren vil ta seg ytterligere opp, spesielt gjennom ny leteaktivitet. Vi forventer derfor at 
riggmarkedet blir sterkt fremover. Som følge av oppgangen i oljeprisen er det norske aksjemarkedet 
et av de som har økt mest i 2018. Høyere oljepris skal også ha positiv effekt på norske kroner. 
 
Den norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 4,0 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden juni til august. Antallet registrerte helt ledige steg med 200 personer fra 
august til september, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Arbeidsledigheten synes derfor å bølge litt 
frem og tilbake. Høyere oljepris vil kunne sende arbeidsledigheten ytterligere ned. Norges Bank 
hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september, og senket sin rentebane. Det vil 
sannsynligvis medføre at vi ikke ser flere rentehevinger i år. Forventning om høyere renter fra Norges 
bank har senket den norske forbrukertilliten, og de norske boligprisene har hatt en fallende tendens i 
september. 
 
Spotprisen for laks var rundt 55 kroner per kilo i slutten av september, etter å vært oppe i 60 kroner 
per kilo i begynnelsen av måneden. Nye markeder åpner seg, og økt levering til Kina vil trolig holde 
lakseprisen på et høyt nivå fremover.  
 
Når aksjebørsene setter nye rekorder, har markedene en tendens til å gå litt videre oppover. 

Foreløpig er det ingen tegn til store korreksjoner, og vi kan få en fin avslutning på børsåret 2018. 

 

 

 
 

Utvalgte nøkkeltall for september 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 28.09.18

OSEBX 3,48 % 10 års stat, Norge 1,94

MSCI AC World 0,44 % 10 års stat, USA 3,06

S&P 500 0,43 % 3 mnd NIBOR 1,10

FTSE 100 1,05 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -2,84 % Brent Future 6,74 %

Euro/USD 0,01 % Gull -0,76 %

Euro/NOK -2,77 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 28.09.2018:    100,0398 

FORTE Pengemarked leverte 0,05 prosent avkastning i september, og er opp 1,03 prosent hittil i år. 
Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,04 prosent i september, og er opp 0,35 prosent hittil 
i år. Avkastningen preges fortsatt av det lave rentenivået. 
 

3 måneders Nibor steg 7 basispunkter i september, til 1,10 prosent. Norges Bank hevet sin 

innskuddsrente med 0,25 prosentpoeng i september. Samtidig ble rentebanen senket. Dette 

indikerer at det ikke blir flere rentehevinger i år. Den pengepolitiske rapporten viser likevel at Norges 

Bank fortsatt vil komme med nye rentehevinger i 2019. Norges Bank antyder at styringsrenten mest 

sannsynlig vil bli satt videre opp i mars 2019. 

Kilde: Online Trader 

 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var 3 basispunkter lavere i september, så dette 
hadde positiv påvirkning på fondet. 
 

Oljeprisen har lagt seg til på høyt 80-tall.  Dette medfører at norsk økonomi går meget godt. 
Arbeidsledigheten ligger rundt 4 prosent. Bedre norsk økonomi gir rom for høyere renter. 
Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på to prosent. Utsiktene og risikobildet tilsier 
samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover.  Med en gradvis renteoppgang anslås 
inflasjonen å være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.  
 

Høyere 3 måneders Nibor og høyere kredittpåslag øker den fremtidige avkastningen i fondet.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 28.09.2018:    110,7634 

Fondet har hatt en moderat start på året, og fikk en avkastning på 0,10 prosent i september. Det betyr 

at fondet har gått 2,00 prosent hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var ned -0,27 prosent i 

september, og er dermed ned -0,24 prosent hittil i år. FORTE Obligasjon har høyest avkastning hittil i år 

og på 1,2,3,4,5 og 7 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 2,01 prosent (opp 14 basispunkter), 

mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,10 prosent (opp 7 

basispunkter). Høyere renter ga ingen effekt for fondet på grunn av veldig lav rentedurasjon. Norges 

Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosentpoeng i september. Samtidig ble rentebanen senket, 

noe som antyder at det ikke blir flere rentehevinger i år. Pengepolitisk rapport, som også ble fremlagt 

på rentemøtet, viser at banken vil øke renten ytterligere i 2019, første gang sannsynligvis i mars. 

Oljeprisen har lagt seg til på høyt 80-tall. Dette medfører at norsk økonomi går meget godt. 

Arbeidsledigheten er ligger i rundt fire prosent. Bedring i den norsk økonomien gir rom for høyere 

renter. Dette vil sende 3 måneders Nibor og de langsiktige rentene opp. En høyere 3 måneders Nibor 

vil gi høyere løpende avkastning i FORTE Obligasjon, samtidig som høyere langsiktige renter senker 

reinvesteringsrisikoen i fondet. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I løpet av september er det solgt gamle og kjøpt nye fondsobligasjoner fra Sparebanken Rogaland. 

Kredittpåslaget for fondsobligasjoner og ansvarlige lån steg henholdsvis 16 basispunkter og to 
basispunkter i september. For seniorlån var kredittpåslaget ned tre basispunkter. Dette hadde negativ 
påvirkning på fondet.  
 
Med høyere kredittpåslag og høyere rente øker den fremtidige avkastningen i fondet. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 28.09.2018:    105,8077 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 1,04 prosent i september. Hittil i år har avkastningen vært på 9,37 

prosent. Over siste tolvmånedersperiode har avkastningen vært på 10,37 prosent. Dette er gode 

resultater! Høyere oljepriser var den viktigste driveren bak avkastningen i september.   

Riggobligasjonene ledet an i avkastningsbidragene i september. Ensco bidro med 35 basispunkter(bp) 

i september. Nest største bidragsyter var Transocean (+11bp) og som nummer tre finner vi Borr 

Drilling (+18 bp). Negative bidrag kom fra Prime Living (-10 bp), Danske Bank (-4 bp) og Polarcus (-2 

bp). En analyse fra ABG pekte på en utfordrende likviditetssituasjon for Prime Living og Danske Bank 

sliter med en hvitvaskingssituasjon i en av sine baltiske avdelinger. 

Vi er glade for at rigg-posisjonen vår fungerer etter planen. Synet som ligger til grunn for denne 

posisjonen er et narrativ som følger: Oljeetterspørselen er stigende, samtidig som viktige 

oljeselskaper ikke har investert tilstrekkelig i ny produksjon til at den fremtidige etterspørselen kan 

møtes. Økte oljepriser har ført til at oljeselskapene i dag har betydelige frie kontantstrømmer. 

Oljeselselskapene kan enten dele disse kontantene ut til aksjonærene i form av dividender, eller de 

kan velge å investere i ny leting. Vi tror at de i stor grad vil gjøre dette for å ta tilbake den 

produksjonen de minster i form av fallende reserver ved nåværende produksjon. Samtidig er 

overskuddet av offshore oljerigger i ferd med å reduseres. Dette skyldes både økt etterspørsel etter 

rigger, men også skraping av gamle rigger. Fallende tilbud og økt etterspørsel vil etter hvert føre til 

balanse i riggmarkedet og høyere dagrater. Forventningen om høyere dagrater vil gi økte 

obligasjonskurser lenge før riggselskapene kan vise til økte inntekter.  

Det generelle makrobildet underbygger verdiene i kredittmarkedet. Den økonomiske aktiviteten er 

god, volatiliteten i finansmarkedene er lav og råvareprisene har økt en hel del. Det eneste området 

det makrobildet lugger i disse dager er den økonomiske politikken. Utfordringer for eurosamarbeidet 

og en eksalterende økningen av tollsatser mellom viktige økonomier legger en demper på den 

positive utviklingen.  

Vår samlede vurdering er at forholdene ligger godt til rette for positiv avkastning i kredittmarkedet 

også i månedene som kommer. Til tross for dette vektlegger vi å øke kvaliteten og likviditeten i 

fondets investeringer, slik at fondet vil være mer robust neste gang vi opplever svake markeder.   

 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 28.09.2018:    213,1113 

Hittil i år har FORTE Norge en positiv avkastning på 19,88 prosent, sammenlignet med Oslo Børs’ 
referanseindeks, som har en avkastning på 14,13 prosent. Det gir en meravkastning på 5,74 
prosentpoeng så langt i år! Oslo Børs’ fondsindeks steg med 3,22 prosent i september, mens FORTE 
Norge hadde en avkastning på 3,15 prosent. Fondet ligger topp tre blant norske aksjefond på tre års 
historikk og topp fem hittil i år av 79 norske fond. FORTE Norge har fire stjerner i Morningstar. 
 
Oljeprisen styrket seg med nesten fem dollar gjennom september måned og Brent olje var over 82 
dollar per fat ved utgangen av måneden. Dette skyldes hovedsakelig god etterspørsel og at Iran har 
redusert eksporten med 897 000 fat siden april, og hele 228 000 fat i september. Vi tror nå at 
oljeprisen vil ligge mellom 75-85 dollar i tiden fremover. Saudi Arabia produserer om lag 10,5 
millioner fat om dagen og har sannsynligvis bare 0,7 millioner fat ledig kapasitet opp fra dagens 
produksjon. Innen oljesektoren var Aker BP, DNO, SUBC og Borr Drilling fire gode bidragsytere i 
FORTE Norge i september, både absolutt og relativt. 
 
Lakseprisen hadde en noe svakere utvikling i september, med omsetninger noe under 60 kroner per 
kilo, og den avsluttet måneden rundt 57 kroner for 4-5 kg laks. Det er relativt store forskjeller i 
prisbildet, da mindre fisk under 4 kg er omsatt ned mot lave 50-tall og stor fisk over 6 kg har oppnådd 
priser opp mot 70 kroner per kilo.  Av aksjene innen sjømatsektoren var igjen Grieg Seafood og 
Marine Harvest positive bidragsytere til avkastningen i FORTE Norge, men også Lerøy Seafood bidro 
positivt. Vi er fortsatt positive til sektoren, selv om lakseprisen antakelig vil holde seg i underkant av 
60 kroner enda noen uker, da tilbudet av mindre fisk er stort for tiden.  
 
I industrisegmentet bidro spesielt Norsk Hydro, Tomra Systems og Yara med god avkastning i 
september i FORTE Norge.   
 
Shipping var en god sektor for fondet i september, og både FLEX LNG og Frontline bidro positivt som 
en følge av at ratene i begge segmentene stiger. 
 
Telenor og Nordic Semiconductor, hadde begge en måned der de gjorde det svakere enn børsen. 
 
Finanssektoren hadde også en svak måned i september. Aksjene DNB, Storebrand og Gjensidige 
Forsikring bidro lite til den positive avkastningen i FORTE Norge denne måneden.   
 
Den beste aksjen i FORTE Norge i september var imidlertid Europris, som vi valgte å ta gevinst i og 
redusere eksponeringen noe i, etter en sterk kursoppgang. 
 
Når vi nå går inn oktober starter forberedelsene til tredjekvartalsrapporteringene, hvor flere av de 

største selskapene på Oslo Børs leverer tall i siste halvdel av måneden. Vi ser ikke bort fra at vi også 

denne gangen kan se relativt store kursutslag blant enkeltaksjer, knyttet til rapporteringssesongen. 

Høsten blir derfor en spennende periode i det norske aksjemarkedet, på vår jakt etter ytterligere 

meravkastning i FORTE Norge. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 28.09.2018:    179,5408 

FORTE Global ga en avkastning på -1,78 prosent i september. Hittil i år har avkastningen vært på  
-1,96 prosent. Sektorene energi og helse hadde den sterkeste utviklingen i september på bekostning av 
finans og konsumvarer. 
 
Det globale aksjemarkedet var i stor grad holdt tilbake av uro knyttet til den pågående handelskrigen 
med sine tilhørende eskalerende tollsatser. Den svake utviklingen for finansaksjer er særlig knyttet til 
uroen rundt eurosamarbeidet etter at Italia har valgt å overskride budsjettrammene for dette 
samarbeidet. Et gresk-krise-scenario er allerede lansert som skremmebilde for hva denne situasjonen 
kan føre til.  
 
I forrige månedsrapport skisserte vi visse endringer i forvaltningsprosessen som vi tror vil tilføre 
andelseierne i FORTE Global større verdi enn tidligere. Prosessen innebærer at forvalter tar større grad 
av kontroll over investeringene ved å investere i sektor- eller smart-beta-ETFer (børshandlede fond). I 
samme omlegging reduserer vi kostnadene og bedrer likviditeten i investeringene i fondet. 
 
Figuren viser den relative utviklingen i en serie av smart-beta ETF-fond mot verdensindeksen. 

Vi vurderer det slik at den spesifikke eksponeringen i disse fondene tillater forvalteren å ta presise 
posisjoner i markedet.  
 
Siden forrige månedsrapport er implementeringen av den nye prosessen påbegynnt. Enkelte gamle 
fondsbeholdninger er erstattet med sektor ETFer. Denne proessen vil videreføres i oktober. 
 
Ved inngangen til oktober ser vi tegn til at handelskrigen avtar. Spesifikt er undertegnelsen av en nord-
amerikansk handelsavtale positivt for akjsemarkedene.  
 
Til dels som følge av dette har vi har et konstruktivt syn på markedsutsikene fremover. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Hittil i år har FORTE Trønder en positiv avkastning på 22,98 prosent, mens Oslo Børs fondsindeks har 
en avkastning på 14,1 prosent. Det gir en meravkastning på 8,8 prosentpoeng så langt i år! Oslo Børs’ 
fondsindeks steg med 3,2 prosent i september, mens FORTE Trønder økte med 3,8 prosent. Fondet har 
5 stjerner i Morningstar og er i teten i kategorien «norske aksjefond» på fem års historikk!  
 
I september ble Oslo Børs preget av at oljeprisen brøt opp gjennom 80 dollar per fat, og ble handlet i 
overkant av 82 dollar ved månedsslutt. Dette er nivåer vi ikke har sett siden november 2014, og var 
årsaken til en sterk måned for oljerelaterte aksjer. I Forte Trønder bidro spesielt Aker BP og Aker ASA 
til meravkastningen, med en oppgang på henholdsvis 16,3 % og 11,7 %. Også fondets posisjon i 
Equinor var positiv for fondets utvikling, da aksjen var opp 6,7 %.   
 
Lakseprisen falt noe tilbake gjennom september, ned fra rundt 60 til 57-58 kroner per kilo (for 4-5 kg 
fisk). Av aksjene i sjømatsektoren var Grieg Seafood og NTS positive bidragsytere for avkastningen i 
fondet denne måneden, med en oppgang på henholdsvis 11,5 % og 12,7 %. Dette gjorde at vi også 
valgte å ta litt gevinst i de nevnte aksjene. Norwegian Royal Salmon påvirket imidlertid fondet noe 
negativt, da aksjen var ned 3 % denne måneden. Vi har fortsatt en positiv holdning til sektoren. 
 
I sum var selskapene innen finanssektoren marginalt opp i september. Av Sparebankene i Forte 
Trønder utmerket Helgeland Sparebank seg med en oppgang på 7,6 %. Sparebank 1 SMN var opp 0,8 
%, mens Gjensidige var ned 2,2 %. Vi valgte for øvrig å ta Norwegian Finans Holding inn i porteføljen i 
september, da vi vurderer den siste tidens kursnedgang som en kjøpsmulighet inn mot det vi 
forventer blir gode tredjekvartalstall fra selskapet. Aksjen var ned nærmere 8 % i september. 
 
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren bidro også denne måneden Next Biometrics Group 
positivt til avkastningen i fondet, med en oppgang på nærmere 13 %. På den svake siden var Nordic 
Semiconductor ned 8,4 % og Q-Free ned 0,3 %.  
 
Også Norsk Hydro og Polaris bidro til meravkastning i FORTE Trønder, med en oppgang på henholdsvis 
5,5 % og 4,9 %.  
 
Når vi nå går inn oktober starter forberedelsene til tredjekvartalsrapporteringene, hvor flere av de 

største selskapene på Oslo Børs leverer tall i siste halvdel av måneden. Vi ser ikke bort fra at vi også 

denne gangen kan se relativt store kursutslag blant enkeltaksjer knyttet til rapporteringssesongen. 

Høsten blir derfor spennende!  

Kurs per 28.09.2018:    272,4843 

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. 

Flytt til ASK før det er for sent 
 
Frem til 31 desember 2018 gjelder en overgangsregel som innebærer at du skattefritt kan flytte børs-
noterte aksjer og aksjefondsandeler du eier privat over til en aksjesparekonto (ASK). Overgangsrege-
len gjelder frem til nyttår og mange av våre kunder spør om i hvilke tilfeller det lønner seg å bruke 
overgangsregelen. 
 
Aksjer/aksjefond med gevinst 
 
Fordi personlige aksjonærer kan overføre aksjer uten beskatning, er det nokså åpenbart at det lønner 
seg å overføre aksjer og aksjefondsandeler med opptjente gevinster til ASK før nyttår. Etter utløpet av 
overgangsregelen vil en overføring fra personlig eie til ASK bli skattlagt med den ordinære  kapital-
skattesatsen på 30,59 % i 2018. 
 
Aksjer/aksjefond med tap 
 
For aksjer og aksjefond med tap, er hovedregelen motsatt. Overføring til ASK etter overgangsregelen 
betyr at det ikke gis skattefradrag for tapet, mens ved realisasjon blir det tapsfradrag med høy kapi-
talskattesats. For aksjer som har tap, men høy skjerming, kan det tenke seg tilfeller der en overføring 
til ASK er gunstigere enn tapsfradraget. Her må man imidlertid gjøre en vurdering. 
 
Skatteutsettelse 
 
Det er mulig å oppnå en omfattende skatteutsettelse ved bruk av ASK. Fremtidige gevinster blir først 
skattlagt ved uttak fra kontoen som overstiger samlet innskutt beløp, justert for skjerming. Du får 
først tilbakebetalt det som er skutt inn uten beskatning. Deretter blir overskytende gevinst skattlagt 
når det utdeles. 
 
I mellomtiden kan du selge og kjøpe aksjer innenfor ASK uten skattlegging, så fremt at du ikke tar ge-
vinsten ut fra kontoen. Har du for eksempel eierandel i et aksjefond med høy gevinst, men hvor du 
egentlig kunne tenke deg å bytte fond, er overgangsregelen og ASK et godt alternativ til realisasjon. 
 

Aksjesparekonto – hva trenger du å vite? 


