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Norges Bank i hevemodus
Norges Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosent til 1,00 prosent i mars. Samtidig meldte
sentralbanken at det kan bli 2 rentehevinger til i år.
Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,25 prosent i mars, men er opp 7,96 prosent hittil i år.
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,26 prosent i mars, og er opp 12,18
prosent hittil i år.
I USA forventes det nå at sentralbanken Federal Reserve ikke hever renten i år, og at styringsrenten
blir liggende i intervallet 2,25 til 2,50 prosent. Arbeidsledigheten har kommet ned i 3,8 prosent, men
det var liten sysselsettingsvekst som ble rapportert i mars, kun 20 000 nye jobber. Langsiktig årlig
økonomisk vekst anslås nå til 3 prosent, og dette viser at det er god fart i den amerikanske
økonomien. Det er et snev av Keynes’ teori som settes i verk, når statsbudsjettet for 2020 er på
1100 milliarder dollar i underskudd. Det er spesielt skattelette og økning i forsvarsutgiftene som
sender budsjettet solid i minus. Budsjettet inneholder ikke bygging av muren mot Mexico. Offentlige
kontorer gjenåpnet i slutten av januar , etter å vært stengt over en måned. Forhandlingene om en
handelsavtale med Kina fortsetter på høyt embedsnivå. Aksjemarkedene har nok neddiskontert at
det blir en handelsavtale. Den brede Standard & Poor 500 indeksen steg 1,79 prosent i mars.
I Europa vokser økonomiene med svak fart. Etter at den europeiske sentralbanken har stanset
kjøpene av obligasjoner har stimuliene avtatt, og nå er kun den lave renten igjen av stimuliene. De
store økonomiene slik som Tyskland, Frankrike og Italia har i sum så vidt positiv økonomisk vekst.
Utviklingen videre er usikker, men dette kommer helt i skyggen av Brexit-avstemmingene i det
engelske underhuset. Her er alle forslag om avtaler med EU blitt nedstemt, og det er nå gitt en frist
til 12 april. Uten en enighet i det engelske underhuset blir det en hard utgang av Brexit. Hva som er
det optimale valget, er ikke lett å se, men det vil nok være lurt å ha en eller annen avtale med EU.
Kinas økonomi antas offisielt å vokse 6 til 6,5 prosent i år. I fjor var veksten 6,6 prosent.
Forsvarsbudsjettet er på 7,5 prosent. Mange analytikere antar at veksten blir betydelig lavere som
følge av handelskrigen med USA. Det er litt tidlig å konkludere med lav vekst, fordi Kina og USA
forhandler om en handelsavtale som regulerer handelen mellom to av verdens største økonomier.
Hvis landene blir stående uten en handelsavtale, vil først og fremst den kinesiske økonomien bli
skadelidende. Med lavere kinesisk vekst vil også råvarer bli rimeligere.
Futures prisen på olje steg 1,92 prosent fra 66,28 dollar per fat til 67,55 dollar per fat i mars. Det ser
ut som om produksjonskuttet OPEC, sammen med ikke-OPEC-medlemmer, gjorde i desember 2018,
har gitt høyere oljepris. Over tid er det forventet at dette produksjonskuttet vil balansere
oljemarkedet, og vil sannsynligvis stabilisere oljeprisen på et noe høyere nivå. Dersom oljeprisen
holder seg på dette nivået, kan det love godt for norsk økonomi.

Spot-prisen for laks var rundt 64 kroner per kilo i slutten av mars, etter å vært på rundt 60 kroner per
kilo i begynnelsen av måneden. Økt levering til Kina kan holde lakseprisen på et enda høyere nivå
fremover.
Det er god fart i norsk økonomi. Det er lav arbeidsledighet og kjerneinflasjonen tenderer oppover.
Dette medfører at Norges Bank må følge med og sette opp renten for å stanse utviklingen i
kjerneinflasjonen. Litt høyere rente er et sunnhetstegn i økonomien. Den norske arbeidsledigheten
er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,9 prosent av arbeidsstyrken, sesongjustert for perioden
desember til februar. Arbeidsledigheten synes å bølge litt frem og tilbake i underkant av fire prosent.
Dette er en arbeidsledighet som ikke bidrar spesielt til inflasjon. Den årlige norske kjerneinflasjonen
er imidlertid kommet opp i 2,6 prosent, en god del over inflasjonsmålet som ble satt ned fra 2,5 til
2,0 prosent i 2018. Norges Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosent i mars, opp til 1,00
prosent. Samtidig annonserte sentralbanken at det kan komme 2 rentehevinger til i år.

Utvalgte nøkkeltall for mars

FORTE Pengemarked
Kurs per 31.03.2019: 99,233
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,20 prosent avkastning i mars, mens indeksen ST1X steg 0,07 prosent.
Hittil i år er fondet opp 0,55 prosent, mens indeksen er opp 0,19 prosent. Avkastningen preges
fortsatt av det lave rentenivået.
3 måneders Nibor steg 6 basispunkt til 1,34 prosent i mars. Norges Bank hevet sin innskuddsrente
med 0,25 prosent i mars, opp til 1,00 prosent. Samtidig meldte sentralbanken at det sannsynligvis
kommer 2 rentehevinger til i år. Vi forventer derfor at 3 måneders Nibor vil stige noe fremover, fordi
denne renten fortsatt ikke har tatt inn over seg at Norges Bank med overveiende sannsynlighet øker
renten 2 ganger til i år.

Kilde: Online Trader
Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, sank 7 basispunkter i mars, og dette hadde en
entydig positiv påvirkning på fondet. Årsaken til at kredittpåslaget sank, var at tilsvarende
kredittpåslag ute i Europa gikk ned. Vi tror at kredittpåslaget vil synke litt videre.
Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkere enn tidligere antatt. Kjerneinflasjonen er
kommet opp i 2,6 prosent, og dette er et stykke over målet på 2,0 prosent. Samtidig er
arbeidsledigheten lav. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute i
Europa.
Høyere rente og et fortsatt relativt høyt kredittpåslag vil bedre den løpende avkastningen i FORTE
Pengemarked.

FORTE Obligasjon
Kurs per 31.03.2019: 1108,818
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Obligasjon har fått en god start i 2019. Avkastning ble på 0,52 prosent i mars, mens
referanseindeksen, NORM, gikk 0,33 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,42 prosent, mens indeksen har
gått 0,84 prosent. FORTE Obligasjon har høyest avkastning hittil i år, og på 1,2,3,4,5,6 og 7 år, blant
investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!
Norges Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosent til 1,00 prosent i mars. Samtidig meldte
sentralbanken at det kan komme 2 rentehevinger til i år. Dersom dette skjer, skal rentene et stykke
opp.

Kilde: Bloomberg
Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,80 prosent (ned 4 basispunkter),
mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 6 basispunkt til 1,34 prosent.
Endringene i rentene ga liten effekt for fondet, på grunn av at fondet har veldig lav rentefølsomhet.
I mars har vi vært med på emisjon av et ansvarlig lån til Sbanken.

Kredittpåslaget (som hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån) for
fondsobligasjoner og ansvarlige lån sank 11 basispunkter i mars. For seniorlån var kredittpåslaget ned
7 basispunkter. Lavere kredittpåslag har vært entydig positivt for FORTE Obligasjon i mars.
Vi forventer at kreditpåslaget synker i første halvår, men kan begynne å stige igjen på høsten. Samtidig
vil 3 måneder Nibor fortsette å stige etterhvert som Norges Bank eventuelt hever sin innskuddsrente.
Dette vil medføre at FORTE Obligasjon oppnår høyere effektiv rente utover i året, samtidig som at
avkastningen i år blir bra.

FORTE Kreditt
Kurs per 31.03.2019: 97,961
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 0,10 prosent i mars. Hittil i år har avkastningen vært på 2,92
prosent. Dette er nesten ett prosentpoeng per måned hittil i år. Sterkere makrotall underbygger
verdiene i FORTE Kreditt og er med på å forme våre positive forventninger til avkastningen i de
kommende månedene.
Vi er glade for å ha mottatt en Lipper Fund Award for FORTE Kreditt! Vi ser dette som en
anerkjennelse av det grundige arbeidet vi har gjort med investeringsprosessen for dette fondet, og er
glade for at andelseierne har kunnet høste fruktene av dette arbeidet.
I mars var det store forskjeller på avkastningen til de ulike posisjonene. De viktigste positive
bidragene kom fra Borr Drilling som bidro med 45 basispunkter (bp) i mars, fulgt av Scorpio Tankers
(+17 bp) og Teekay (+14 bp). Økt oljepris og sterkere vekstforventninger lå bak kursøkningene. I
særdeleshet er Borr Drillings resultater knyttet til at selskapet er aktivt i markedet for såkalte Jack-Up
rigger, et marked som har opplevd høyere etterspørsel i det siste. De svakeste bidragene kom fra
Wow Air (-113 bp), YA Holding (-18 bp) og Ensco (-18 bp). Etter at henholdsvis Indigos og Iceland Airs
oppkjøpsplaner av Wow Air strandet opplevde selskapet likviditetsproblemer. Obligasjonslånet er nå
misligholdt.
Til tross for at avkastningen hittil i år er sterk, var avkastningen lavere i mars enn i to foregående
månedene. I dette tilfellet er det en enkelt kreditthendelse som er årsaken nedbremsingen av
verdiutviklingen for fondet. Slike hendelser er en lekse i betydningen av diversifisering i kredittforvaltningen. Èn slik hendelse fører ikke til at månedsavkastningen blir negativ. Mer enn noe
illustrerer dette hvorfor personlige investorer bør investere i fond, heller enn å investere i
kredittobligasjoner enkeltvis. I et veldiversifisert fond vil negative kreditthendelser ha begrenset
effekt på samlet avkastning.
Bedrede vekstutsikter er en viktig grunn til at vi tror at avkastningen i kredittmarkedet vil være god i
de kommende månedene. Vi ser flere tegn på at markedsforholdene er gunstige for
kredittinvesteringer fremover. Dels later det til at likviditeten i finansmarkedene er bedre,
eksempelvis målt ved snevrere pengemarkedsspreader. Volatiliteten i aksjemarkedene er nå lavere
enn hva vi så i fjerde kvartal i fjor, noe som tyder på at den spontane markedsrisikoen er lavere.
Aktivitetsnivået i norsk økonomi er høyt, eksempelvis målt ved PMI indeksen. Tilsvarende tall er svake
for Tyskland, men sterke for Kina. Gitt at markedskommentatorene særlig har vært bekymret for
kinesisk vekst, i forbindelse med handelssamtalene mellom USA og Kina, så ser vi det samlede bildet
som sterkere fremover. En høyere oljepris er positivt for en rekke av utstederne i
kredittobligasjonsmarkedet. Vi forventer at det er i de nærmeste månedene at effekten av OPECs
produksjonsbegrensninger vil gjøre seg gjeldende. Videre vil et bedret globalt vekstbilde gi økt
etterspørsel med påfølgende høyere oljepris, ceteris paribus.

En rekke av de indikatorene som vi følger i vår kredittforvaltning er ved sin natur mål på likviditet og
volatilitet. Svak likviditet og høy volatilitet er å betrakte som sand i maskineriet fra et
kredittforvalterståsted. Den viktigste endringen i kredittmarkedet over de siste månedene er at
sentralbankene har signalisert en mer akkomoderende politikk. Resultatet av en slik endring i
politikken er mindre sand i maskineriet. Heri ligger kjernen i våre positive vyer for kredittmarkedet
over den nærmeste månedene.
FORTE Kreditt har mottatt Lipper Fund Awards: Best Fund over 3 Years, Bond Global High Yield 2019!

FORTE Norge
Kurs per 31.03.2019: 199,535
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 0,09 prosent i mars, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 2,10
prosent. Fondets avkastning så langt i år er 11,80 prosent, som er 3,17 prosentpoeng bedre enn Oslo
Børs’ Fondsindeks i 2019. FORTE Norge ligger topp tre blant norske aksjefond på tre års historikk og
blant topp ti siste år!
FORTE Norge har fem stjerner og fire globuser på bærekraft i Morningstar.
Oljeprisen styrket seg med 1,5 dollar gjennom mars og Brent olje var om lag 67,6 dollar per fat ved
utgangen av måneden. Innen oljerelatert sektor var Borr Drilling, BW Offshore, Aker BP, Aker og DNO
de største positive bidragsytere i FORTE Norge i mars. Equinor var den eneste av de oljerelaterte
aksjene som bidro negativt denne måneden.
Lakseprisen hadde en volatil utvikling i mars måned, med omsetninger på om lag NOK 64 for 4-5 kg
laks ved månedsslutt. Av aksjene innen sjømatsektoren var Austevoll Seafood, Norway Royal Salmon,
Lerøy Seafood Group og Grieg Seafood positive bidragsytere i FORTE Norge i mars.
I industrisegmentet markerte Tomra Systems seg med fondets beste avkastning denne måneden
grunnet overvekt i aksjen som steg om lag 14 prosent, mens Norsk Hydro og Yara hadde en relativt
flat utvikling.
Shipping var en god sektor for fondet i mars, og Wallenius Wilhelmsen og Flex LNG, Golden Ocean
kunne vise til god positiv avkastning i FORTE Norge.
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde Telenor en god måned, men også EVRY og
Polaris Media bidro også positivt til avkastningen i FORTE Norge.
I bank, eiendom og finanssektoren var Norwegian Property, SpareBank 1 SR-Bank og Norwegian
Finans Holding gode bidragsytere til fondets avkastning. DNB bidro negativt etter flere måneder med
positive bidrag.
Kid fortsetter å generere avkastning i FORTE Norge, og kursen steg videre i mars. Nå er det bare å
vente på utbytte fra selskapet i mai.
Vi har sett en markant oppgang på flere av verdens børser så langt i år. Ledende S&P 500 i USA er opp
13,1 prosent hittil i år, og det representerer det sterkeste første kvartal siden 1998. Også her hjemme
har starten på året vært god, og spesielt mange av de oljerelaterte aksjene har vært ledende i
oppgangen. Det nærmer seg resultatsesong igjen, og det blir spennende å se hvordan de ulike
selskapene leverer og guider fremover.

FORTE Global
Kurs per 31.03.2019: 177,128
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Global opplevde nok en fin måned i mars. Fondet hadde en avkastning på 1,33 prosent. Hittil i år
har avkastningen vært på 9,88 prosent. Den siste tiden har særlig teknologiaksjer bidratt til den
positive avkastningen i fondet.
I det store og det hele har første kvartal i år vært en reversering av kursfallene som fant sted i fjerde
kvartal i fjor. Grovt sett er da også skaden rettet opp. Risikoaktiva, som globale aksjer, har levert et
meget sterkt første kvartal.
Bakgrunnen for bevegelsene i det globale aksjemarkedet er alltid sammensatte, men viktige grunner til
den sterke avkastningen er at verdens sentralbanker nå fremstår som mer stimulerende; de skal gjøre
færre rentehevninger (for de fleste sentralbankers vedkommende slett ingen hevinger), og for de
sentralbankene som det er aktuelt for, så vil de være forsiktige med avviklingen av de kvantitative
lettelsene. Dels som en følge av dette, og dels fordi markedet har justert seg, har markedslikviditeten
tiltatt og markedsvolatiliteten avtatt.
Dynamikken i en slik endring i pengepolitikken og forbedring av markedsbetingelsene gjør at frykten
for en resesjon nå har avtatt. Følgelig har det globale aksjemarkedet hatt en sterk avkastning drevet av
offensive sektorer. Vi tror at dette bildet vil vedvare en tid, kanskje også bli forsterket dersom
skydekket på den politiske himmelen letner noe. Vi tror følgelig at det globale aksjemarkedet vil by på
en god avkastning over det nærmeste månedene.

Figuren viser resultatet av vår egenutviklede optimeringsmodell for sektorallokering, som er den mest
aktive nivået av investeringsprosessen for FORTE Global. Søylene viser sektorvekten i den optimale
porteføljen og sektorvekten i referanseporteføljen.

FORTE Trønder
Kurs per 31.03.2019: 259,951
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

FORTE Trønder steg med 1,65 prosent i mars, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 0,07 prosent. Dette
gir en meravkastning på 1,58 prosent! Hittil i år er Forte Trønder opp 11,84 prosent, og har med det
gitt en meravkastning på 3,21 prosent i forhold til Oslo Børs’ fondsindeks, som er opp 8,63 prosent.
Fondet har 5 stjerner i Morningstar, og topper kategorien «norske aksjefond» basert på 5-års
historikk!
I første del av mars så vi en fortsettelse av den sterke trenden fra foregående måned, og Oslo Børs’
fondsindeks var på det meste opp nærmere 3 prosent. Svake makrotall internasjonalt og bekymringer
knyttet til utviklingen i rentemarkedet, spesielt i Tyskland, sørget imidlertid for en svak avslutningen
på måneden. Brent oljepris var i mars opp rundt 2 prosent til 67,55 dollar per fat.
Av de oljerelaterte aksjene i FORTE Trønder, var Aker BP opp 5,8 og Borr Drilling opp 13,7 prosent i
mars. Kursoppgangen ble benyttet til å selge oss ned i førstnevnte og ut av Borr. Ny aksje i porteføljen
denne måneden er BW Offshore. Siden «timingen» på dette kjøpet var svært gunstig, og aksjen
senere fikk et løft på nærmere rundt 15 prosent, var BWO den viktigste bidragsyteren til fondets
meravkastning i mars. På den svake siden var Equinor ned 1,8 prosent.
Lakseprisen har den siste tiden vært svært volatil, og endte måneden på rundt kroner 64 per kilo.
Utviklingen blant sjømatselskapene på Oslo Børs var imidlertid igjen svak i forhold markedet for øvrig.
Av sjømataksjene i Forte Trønder var NTS den svakeste, etter et fall på 8,6 prosent. Grieg Seafood og
Mowi var ned henholdsvis 6,3 og 2,5 prosent. På den positive siden, var Salmar opp i underkant av en
prosent. Vi har i løpet av den siste tiden vektet oss noe opp i sjømatsektoren, og Salmar spesielt, da vi
tror at lakseprisene også blir bra i april.
Etter to sterke måneder for bank- og finanssektoren, så vi i mars et motsatt fortegn ved månedsslutt.
DNB var ned 3,2 prosent, mens Storebrand falt 1,3 prosent. Blant fondets egenkapitalbevis var
Sparebanken Midt-Norge uendret justert for utbytte i mars. Melhusbanken falt rundt 1,5 prosent
utbyttejustert.
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren var Telenor den store vinneren blant fondets
investeringer i mars, etter oppgang på 3,5 prosent. Evry bidro også positivt etter å ha steget 1,3
prosent. På den svake siden var Nordic Semiconductor ned 0,8 prosent.
Av øvrige aksjer i FORTE Trønder som utmerket seg i mars, bidro spesielt Wallenius Wilhelmsen og
Flex LNG til fondets meravkastning. De var opp henholdsvis 9,4 og 6,1 prosent. Også Elkem, Polaris og
Torghatten bidro positivt, etter at alle var opp rundt 3,5 prosent. Elkem valgt vi å selge oss ut av
denne måneden. Også vår post i Schibsted B ble tidligere i måneden solgt, etter at den har bidratt
veldig positivt over en lengre periode. I Polaris har vi valgt å vekte oss opp i forbindelse med en større
plassering som ble gjort på 26 kroner. For øvrig bidro Orkla litt i negativ retning i mars, etter at den
falt med 1,8 prosent.

Vi har sett en markant oppgang på flere av verdens børser så langt i år. Ledende S&P 500 i USA er opp
13,1 prosent hittil i år, og det representerer det sterkeste første kvartal siden 1998. Også her hjemme
har starten på året vært god, og spesielt de oljerelaterte aksjene har vært ledende i oppgangen. Med
noen få unntak, er mange av de oljerelaterte selskapene i FORTE Trønder opp mellom 25 og 50 prosent. Vi har derfor valgt å sikre en del gevinster den seneste tiden, og søkt nye, noe mere defensive
selskaper som vi ser oppside i. Med resultatsesongen for første kvartal like rundt hjørnet, er vi også
forberedt på at vi kan få større svingninger i aksjemarkedet i tiden fremover.

Øredøvende stillhet i kredittmarkedet
Kredittmarkedet hater støy. Volatilitet, usikkerhet og illikviditet påvirker kredittobligasjonskursene
negativt. Disse egenskapene er viktige på makronivå, og de vil være driverne som styrer kredittmarkedsavkastningen fremover. Flere indikatorer peker rett vei.
Kredittmarkedet har hatt fin fart inn i det nye året 2019. Fjerde kvartal i fjor kan best karakteriseres
som en likviditetskontraksjon, som trakk kursene på kredittobligasjonene ned med den vanlige rekylen på nyåret. En hurtig innhenting etter et fall er karakteristisk for dynamikken i kredittmarkedet og
har nær sammenheng med de høyere effektive rentene og lavere nyemisjons-volumer.
Hvor skal markedet herfra? For å få en pekepinn på retningen ser vi på indikatorer på risiko, usikkerhet, likviditet og økonomisk aktivitet. Figuren under viser utviklingen i kredittmarkedet illustrert ved
DNB Markets Nordic High Yield Index (høyre akse), og et knippe indikatorer (venstre akse) plukket på
intuisjon. Alle indikatorene er reskalerte for å vise utviklingen over siste tre år. Som en hurtig indikator på økonomisk aktivitet har vi valgt norsk PMI (innkjøpssjefsindeksen, som er et mål på aktivitetsnivået i Norge) . Aksjevolatiliteten på Oslo Børs fungerer som en indikator på markedsrisiko. Oljeprisen
fungerer som en temperaturmåler for viktige sektorer i kredittmarkedet. Bloombergs European Financial Conditions Index blir her en indikator på markedslikviditet.
Figuren forteller både en historie om hva som har skjedd i denne perioden og hvilken vei pilene peker
fremover. Kredittmarkedet har hatt god avkastning i denne perioden (akkumulert 47 prosent over tre
år). Driverne har også hatt en gjennomgående positiv utvikling i denne perioden. Økt PMI peker i retning av økt økonomisk aktivitet. Lavere aksjevolatilitet peker på lavere risiko i finansmarkedene. Høyere nivå for Financial Conditions indeksen viser bedret likviditet. Sammenhengen mellom disse indikatorene og kredittmarkedet er i tråd med økonomisk intuisjon. Political Policy Uncertainty Index viser
derimot en økning i perioden. Dette viser høyere usikkerhet knyttet til den økonomiske politikken nå,
enn ved tidspunktene for folkeavstemmingen om BREXIT og valget av Donald Trump som president i
USA.
Vi finner også igjen fallet i kredittmarkedet i fjerde kvartal i fjor i driverne i figuren. Så skyter driverne
oppover på nyåret. Markedsrisikoen faller, likviditeten øker og usikkerheten avtar. Dermed har vi
nyttårs-bull-markedet. Så til det virkelig interessante spørsmålet: hvor skal disse indikatorene nå?
Dette spørsmålet er særlig interessant sett i lyset av at mange kommentatorer opplever resesjonsfaren som påtagelig. Det er en svært nær sammenheng mellom økonomisk vekst og utviklingen i kredittpåslag, og derved kredittobligasjonskurser. Kommer det en resesjon så vil kredittmarkedet gå på
en smell, hvis ikke så vil markedet toge videre.
Slik jeg leser dette bildet er det som om markedet sier til seg selv: Hva om USA og Kina vil få til en
handelsavtale som reverser handelskrigen? EU og Storbritannia styrer unna en for opprivende BREXIT? Hverken hjemlige eller viktige sentralbanker skal heve renten vesentlig. Flate rentekurver er først
og fremst en indikasjon på mindre kvantitative innstramminger enn tidligere antatt. En lavere kinesisk
vekst er bare et tegn på en modnere økonomi. Kanskje tenker kredittmarkedet at riggmarkedet kommer til å balansere. Det skal fraktes mer olje, lenger og ved lavere fart. Fallet i tørrbulk er et midlertidig logistikkproblem.
Flere av indikatorene våre representerer friksjon i realøkonomien. Lavere friksjon gir bedre forhold
for økonomisk vekst. Heller enn at kredittmarkedet går på en smell forventer vi derfor
dundrende stillhet i tiden som kommer.

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.

