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Lavere arbeidsledighet
Den lave arbeidsledigheten og litt høyere timelønninger indikerer at flere av verdens største
økonomier er inne i en konjunkturoppgang.
Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 2,06 prosent i april, og er opp 10,19 prosent hittil i år.
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 3,38 prosent i april, og er opp 15,96
prosent hittil i år.
I USA forventes det nå at årets økonomiske vekst vil bli litt lavere enn tidligere antatt. Veksten antas
nå å bli 2,3 prosent for hele 2019. Dette til tross for at den årlige vekten (ganget med fire) utgjorde
3,2 prosent i første kvartal. Noe av den høye veksten kan tilskrives lageroppbygging. Samtidig falt
handelsunderskuddet, det vil si at eksport økte i forhold til import. Hvis president Trump skal «make
America great again» må det flere perioder til med høy vekst, og høyere eksport enn import. Det er i
denne sammenhengen en handelsavtale med Kina kommer inn i bildet. Kinesiske produkter har
vært billigere enn amerikanske varer, og derfor har de høye tollsatsene kommet for å verne om
produkter fra amerikanske produsenter. Handelsavtalen er fortsatt ikke kommet på plass, selv om
aksjemarkedet har priset inn en slik avtale. Månedens viktigste nøkkeltall fra USA er «Non-farm
payrolls», og i april ble det skapt 263 000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren. Arbeidsledigheten
sank til 3,6 prosent, noe som er det laveste siden desember 1969, altså på 50 år. Gjennomsnittlig
timelønn har steget 3,2 prosent siste år. Arbeidsuken sank til 34,4 timer. Den brede aksjeindeksen
«Standard & Poor 500» steg 3,93 prosent i april, og gikk i tillegg nesten en hel prosent opp, når
arbeidsmarkeds-tallene ble publisert.
I Europa har arbeidsløsheten krøpet videre nedover. Arbeidsledigheten lå på 6,4 prosent i EU i mars.
Dette er det laveste som er registrert i EU siden man begynte å føre månedlig statistikk i år 2000.
Økt press i arbeidsmarkedet kan medføre at lønningene begynner å stige sakte. Dette skaper likevel
ikke press på inflasjonen, som ligger på lave nivåer. Den økonomiske veksten forventes å ligge rundt
en prosent i 2019, og dette er noe ned fra i fjor. Den europeiske sentralbanken, ESB, avsluttet sine
verdipapirkjøp i desember i fjor. Samtidig kommuniserte ESB at renteøkningen ville komme «etter
sommeren». Dette ser ut til å bli skjøvet ut i tid. På rentemøtet i januar erkjente sentralbanken at
vekstbildet er noe svakere enn antatt og ga samtidig uttrykk for at risikobildet fremover ligger på
nedsiden som følge av økende proteksjonisme og uro i finansmarkedene. Det er derfor lite trolig at
ESB-sjef Mario Draghi rekker å heve renten før åremålet hans utløper i oktober i år.

Kinas økonomi vokste om lag seks prosent i fjor. Om Kina skal holde veksten på dette nivået, må
privat konsum prioriteres. Det vil ha størst effekt om midler omfordeles fra rike til fattige, slik at det
blir flere som etterspør varer og tjenester. Det vil dessuten være av stor betydning at Kina oppnår en
handelsavtale med USA. Uten en slik avtale, vil den kinesiske økonomien slakke på farten. USA har
også en annen agenda med denne avtalen. De ønsker å stagge kopiering av teknologi. Det betyr at
det vil bli strengere krav til oppkjøp av amerikanske bedrifter med spesiell teknologisk kompetanse.
EU ønsker også strenger krav til kinesiske oppkjøp av europeiske bedrifter, og støtter USA i denne
saken.
Futures prisen på olje steg 6,08 prosent fra 67,55 dollar per fat til 71,66 dollar per fat i april. Det ser
ut som om produksjonskuttet OPEC gjorde i desember 2018, sammen med ikke-OPEC-medlemmer,
har gitt høyere oljepris. Over tid er det forventet at dette produksjonskuttet vil balansere
oljemarkedet og sannsynligvis stabilisere oljeprisen på et noe høyere nivå. En oljepris mellom 70 og
80 dollar per fat vil gjøre godt for norsk økonomi.
Spot-prisen for laks var rundt 64 kroner per kilo i slutten av april. Økt levering til Kina kan holde
lakseprisen på et enda høyere nivå fremover.
Den norske kjerneinflasjonen er kommet opp i 2,7 prosent. Dette er godt over inflasjonsmålet på 2,0
prosent. Norges Bank må sannsynligvis 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 3,8 prosent av arbeidsstyrken, sesongjustert for perioden januar til mars. Dette er litt
lavere enn forrige måling, men arbeidsledigheten synes å bølge litt frem og tilbake i underkant av fire
prosent. Dette er en arbeidsledighet som ikke bidrar spesielt til inflasjon. Det er den relativt svake
norske kronen som medfører import av dyrere varer som øker kjerneinflasjonen. Høyere rente fra
Norges Bank vil styrke norske kroner, og stagge økningen i importert prisstigning. Boligprisene steg
imidlertid med 0,8 prosent i april. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden.
Lavere arbeidsledighet og høyere lønninger, betyr høyere etterspørsel etter varer og tjenester. Dette
vil igjen føre til økonomisk oppgang. Vi ser derfor lyst på utviklingen på verdens aksjebørser.
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FORTE Pengemarked
Kurs per 30.04.2019: 99,4707
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,24 prosent avkastning i april, mens indeksen ST1X steg 0,09 prosent.
Hittil i år er fondet opp 0,79 prosent, mens indeksen er opp 0,28 prosent. Avkastningen preges
fortsatt av det lave rentenivået, men nye toner fra Norges Bank kan bedre avkastningen.
3 måneders Nibor steg 6 basispunkt til 1,40 prosent i april. Norges Bank har meldt at det
sannsynligvis kommer ytterligere to rentehevinger i år. Dersom dette skjer, skal rentene et stykke
opp. Den norske kjerneinflasjonen er kommet opp i 2,7 prosent, mens inflasjonsmålet er på 2,0
prosent. Den norske kronen er relativ svak, og derfor importeres det inflasjon. Setter Norges Bank
opp renten vil norske kroner stige mot andre valutaer, samtidig som importen av inflasjon senkes
eller blir sågar borte.

Kilde: Online Trader
Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, sank seks basispunkter i april, og dette hadde
en entydig positiv påvirkning på fondet. Kredittpåslaget er fortsatt relativt høyt i en historisk
sammenheng.
Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå.
Den underliggende prisveksten er høyere enn inflasjonsmålet. Oppgangen i norsk økonomi er
sterkere enn tidligere antatt. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter i
Europa. I USA er renteoppgangen satt i ro, trolig fordi man ser tegn til litt lavere aktivitet i
økonomien.
Høyere rente og et fortsatt relativt høyt kredittpåslag vil bedre den løpende avkastningen i FORTE
Pengemarked.

FORTE Obligasjon
Kurs per 30.04.2019: 109,3014
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,44 prosent i april, mens referanseindeksen, NORM, gikk 0,15
prosent. Hittil i år er fondet opp 1,87 prosent, mens indeksen har gått 0,98 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 mener det kan komme ytterligere to rentehevinger i år. Dersom dette skjer, skal rentene
et stykke opp. Den norske kjerneinflasjonen er kommet opp i 2,7 prosent, mens inflasjonsmålet er på
2,0 prosent. Den norske kronen er relativ svak, og derfor importeres det inflasjon. Setter Norges Bank
opp renten vil norske kroner stige mot andre valutaer, samtidig som importen av inflasjon senkes eller
blir sågar borte.

Kilde: Bloomberg
Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,92 prosent (opp 12
basispunkter), mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 6 basispunkt til 1,40
prosent. Endringene i rentene ga liten kortsiktig effekt for fondet, på grunn av at fondet har veldig lav
rentefølsomhet. På den annen side vil økt 3 måneds Nibor medføre høyere løpende rente i fondet,
samtidig som reinvesteringsrisikoen faller når de langsiktige rentene stiger.

I april har vi vært med på emisjon av en fondsobligasjon i Sparebank 1 Boligkreditt.

Kredittpåslaget (det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån) for
fondsobligasjoner sank ti basispunkter. For ansvarlige lån sank kredittpåslaget 15 basispunkter i april.
For seniorlån var kredittpåslaget ned seks basispunkter. Lavere kredittpåslag har vært entydig positivt
for FORTE Obligasjon i april.
Et relativt høyt kredittpåslag, og en stadig høyere 3 måneders Nibor vil sørge for en god avkastning i
FORTE Obligasjon i 2019.

FORTE Kreditt
Kurs per 30.04.2019: 98,8727
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 0,81 prosent i april. Hittil i år har avkastningen vært på 3,88
prosent. Dette er nesten ett prosentpoeng per måned hittil i år. Vi vurderer dette som et sterkt
resultat, og det er på sin plass å minne på at denne verdiøkningstakten er høyere enn aktivaklassens
langsiktige forventing. Samtidig har vi forventninger om kursgevinster i viktige sektorer som
oljeservice, shipping og finans, noe som gjør at vi har tro på at den positive utviklingen fortsetter de
nærmeste månedene.
I april var det store forskjeller på avkastningen til de ulike posisjonene. De viktigste positive bidragene
kom fra Scorpio Tankers som bidro med 42 basispunkter (bp) i april, fulgt av Ensco (+41 bp) og Teekay
(+12 bp). Energirelaterte utstedere og shipping-utstedere er en viktig del av eksponeringen i fondet.
De svakeste bidragene kom fra CHR Bygga Bostäder (-19 bp), Transocean (-17 bp) og Dolphin Drilling
(-14 bp). Transocean var en av flere riggselskaper som ble repriset nedover mot slutten av måneden,
vi ser denne utviklingen som midlertidig.
Etter at første tertial av 2019 nå ligger bak oss er det verdt å gjøre en vurdering av hvor
kredittmarkedet står. Kredittpåslagene har falt, særlig i løpet av første kvartal. Dette forklarer den
gode avkastningen i fondet, ved at fall i kredittpåslaget innebærer økning i obligasjonskursene. I flere
sektorer som er viktige deler av FORTE Kreditts investeringsunivers later kredittpåslagene til å ha lagt
seg på et høyere nivå, sammenlignet med de par siste årene, enn hva som er tilfelle i de
internasjonale kredittmarkedene generelt. Dels tolker vi dette som at prisen på risiko nå er mer
attraktiv for investorer i kredittmarkedet og dels tror vi at det er et potensiale for kursgevinster for
obligasjoner utstedt av selskaper som har sin virksomhet i disse sektorene.
Fremover vil vi fortsette å holde obligasjoner utstedt av riggselskaper og bygge videre på posisjonene
innen shipping. Vi vurderer også å ta opp eksponeringen i skandinaviske bankers fondsobligasjoner.
Bakgrunnen for denne eksponeringen er at vi forventer høyere dagrater i riggsektoren etter hvert
som høyere etterspørsel og skraping av gamle rigger fører til høyere utnyttelsesgrad og derved
balanse i riggmarkedene. I tilfellet shipping venter vi økning av etterspørselen etter
transporttjenester, samtidig som knapp tilgang til finansiering har ført til slunkne ordrebøker ved
verdens skipsverft. Vi tror også at nye miljøkrav vil føre til høyere etterspørsel etter de skipene som
våre utstedere eier, noe som fører til prisingsmakt og evne til å velte høyere kostnader over på
kunden. Dette vil bedre kredittkvaliteten på shippingobligasjonene.
Risikoen for kursfall opplever vi at i første rekke er knyttet til internasjonale forhold. To viktige
scenarier som kan forårsake kursfall er knyttet til oljeprisfall etter en svekkelse av OPEC-samarbeidet,
og et fall i global økonomisk vekst som følge av en handelskrig mellom EU, USA og Kina.
Vårt hoved-scenario innebærer derimot en nedskalering av handelskonflikten og stabile oljepriser. Vi
ser derfor for oss en positiv utvikling inn i sommeren for FORTE Kreditt.

FORTE Norge
Kurs per 30.04.2019: 203,5350
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 1,94 prosent i april, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 2,00
prosent. Fondets avkastning så langt i år er 14,04 prosent, noe som er 3,31 prosentpoeng bedre enn
Oslo Børs’ Fondsindeks i 2019. FORTE Norge ligger topp tre blant norske aksjefond på tre års historikk
og blant topp ti hittil i år!
FORTE Norge har fem stjerner i Morningstar og fire globuser på bærekraft!
Oljeprisen styrket seg med nesten seks prosent gjennom april og Brent olje var om lag 71,6 dollar per
fat ved utgangen av måneden. Innen oljerelatert sektor var Equinor, BW Offshore og SUBC de største
positive bidragsytere i FORTE Norge i april.
Lakseprisen hadde en volatil utvikling i april, med omsetninger mellom NOK 60-70,- i løpet av
måneden. Av aksjene innen sjømatsektoren var det bare Lerøy Seafood Group som var en positiv
bidragsyter i FORTE Norge i april.
I industrisegmentet markerte Yara seg med fondets beste avkastning denne måneden grunnet
overvekt i aksjen, som steg om lag 10 prosent, mens også Norsk Hydro og Tomra hadde en positiv
utvikling i fondet i april.
Shipping var en god sektor for fondet i april da ratene og sentimentet ble mer positivt, og alle aksjene
i porteføljen, spesielt Golden Ocean og American Shipping Company, kunne vise til god avkastning i
FORTE Norge.
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde Nordic Semiconductor og Kitron, som begge
kom med en bedre kvartalsrapport enn forventet, samt Polaris Media en god måned og bidro alle
positivt til avkastningen i FORTE Norge.
I bank, eiendom og finanssektoren var spesielt Storebrand og DNB gode bidragsytere til fondets
avkastning. Storebrand hadde en sterk april og kursen økte fra 67,14 til 72,80 og gikk i tillegg eks
utbytte på tre kroner som ble «glemt» i løpet av en dag.
XXL bidro positivt innen handelssegmentet i FORTE Norge i april, og vi har kjøpt oss inn igjen i
selskapet etter kraftig kursfall de siste dagene.
I USA har de kommet noe lengre i rapporteringssesongen for første kvartal enn oss, da over
halvparten av selskapene i den ledende S&P 500 indeksen har levert sine tall. I sum har man sett
rundt fem prosent vekst (år/år) i salgsinntekter, men en flat utvikling i bunnlinjen som følge av noe
svakere marginer. På Oslo Børs har vi akkurat kommet i gang med rapporteringen, og så langt har
resultatene vært noe blandet, med store kursutslag i enkeltaksjer. I løpet av de neste ukene
rapporterer de fleste av selskapene på Oslo Børs, noe som vil prege noe av børsutviklingen fremover.

FORTE Global
Kurs per 30.04.2019: 182,9594
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Global hadde en avkastning på -0,40 prosent i april. Hittil i år har avkastningen vært på 13,50
prosent. Den siste tiden har særlig finans- og teknologiaksjer bidratt til den positive avkastningen i
fondet, mens helseaksjer har bidratt negativt.
Avkastningen i det globale aksjemarkedet har vært sterk inneværende år. Aksjemarkedet har fått hjelp
av lavere stress i finansmarkedene og et bedret makroøkonomisk bilde, sammenlignet med hva som
ble priset inn mot slutten av fjoråret. I vår egen posisjonering har vi gjort rett i å overvekte finans og
informasjonsteknologi, mens vår overvekt i energi har bidratt negativt. Undervekten i helseaksjer har
bidratt positivt.
En viktig byggekloss i investeringsprosessen for FORTE Global er smart beta-, eller faktor-, eller stil-,
ETFer. En viktig stil-dimensjon er verdi versus vekst. Over det siste tiåret har verdi-faktoren hatt svak
avkastning. Vi vurderer nå om vi snart kan forvente bedre avkastning for verdiinvesteringer fremover.
Årsaken er at forskjellen i verdsettelse målt basert på nøkkeltallet: price/earnings (PE), mellom vekstog verdiselskaper har økt til uvanlige nivåer. Figuren viser PE-tallet for vekstaksje-verdensindeksen
fratrukket PE-tallet for verdi-aksjeverdensindeksen som en blå linje. Båndet som avgrenses av de to
røde strekene er et forsøk på å definere et normal-intervall for denne forskjellen. Båndet strekker seg
fra ett standardavvik over snittdifferansen til ett standardavvik under snittdifferansen.

Vi vurderer at dette nivået i prisforskjell gir en god mulighet for at verdi-faktoren kan komme til å gi en
attraktiv avkastning fremover, og vil posisjonere fondet i henhold til dette markedssynet.

FORTE Trønder
Kurs per 30.04.2019: 264,1362
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

FORTE Trønder steg med 1,61 prosent i april, og er nå opp 13,64 prosent i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks
steg med 1,94 prosent denne måneden, og er opp 10,74 prosent hittil i år. Dette gir en meravkastning
på 2,9 prosent så langt i år. Fondet har 5 stjerner i Morningstar, og topper kategorien «norske
aksjefond» basert på 5-års historikk!
Etter en veldig sterk start på måneden, hvor Oslo Børs’ fondsindeks tidlig var opp rundt 3 prosent, så
vi et mer sidelengs og svakt fallende marked på indeksnivå ut måneden. Blant enkeltaksjer, og på
sektornivå har vi imidlertid sett til dels svært store svingninger. Resultatsesongen for første kvartal
startet den siste uken i april, og kan så langt oppsummeres som nøytralt i forhold til forventningene
på forhånd.
Brent oljepris var i april opp nærmere 6 prosent til 71,6 USD per fat. Til tross for en sterk oljepris, så vi
imidlertid et markert fall i mange av selskapene i oljesektoren i siste del av måneden. Av de
oljerelaterte aksjene i FORTE Trønder, var Aker BP den store taperen, etter å ha falt 7,3 prosent. Også
Aker var ned i overkant av 7 prosent, justert for et større utbytte. BW Offshore, som var ny aksje i
porteføljen forrige måned, bidro imidlertid positivt etter å ha steget 7,1 prosent. Equinor, som er
fondets største posisjon, var opp 1,9 prosent i april.
Lakseprisen fortsatte den volatile trenden fra forrige måned, og prisene svingte mellom 60 og 70
kroner per kilo. Volumene av omsatt laks er som vanlig lavere i perioden rundt påsken, da tilbudssiden
gjerne er mindre. Utviklingen blant sjømatselskapene på Oslo Børs var imidlertid igjen svak i forhold
markedet for øvrig. Av sjømataksjene i Forte Trønder var Salmar den svakeste, etter et fall på 5,2
prosent. Grieg Seafood, Mowi og Austevoll var ned henholdsvis 4,8, 2,9 og 1,7 prosent. På den
positive siden, var Bakkafrost opp 3,8 prosent. Oppgangen i Bakkafrost ble benyttet til å selge oss ut
av aksjen.
Etter en svak utvikling for bank- og finanssektoren i foregående måned, så vi i april motsatt fortegn
ved månedsslutt. Dette har nok sammenheng med at sektoren var veldig sterk også internasjonalt.
Storebrand var opp 8,4 prosent, mens DNB var opp 4,3 prosent. Blant fondets egenkapitalbevis var
Sparebanken Midt-Norge og Melhusbanken opp henholdsvis 7 og 3,3 prosent.
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren var Nordic Semiconductor den store vinneren blant
fondets investeringer i april, etter oppgang på 13,6 prosent. Selskapet leverte tall for første kvartal
som var noe bedre enn ventet. Også Telenor presenterte mot slutten av måneden tall for første
kvartal som var marginalt bedre enn ventet. Aksjen var opp 0,3 prosent i april. Evry var for øvrig opp
0,8 prosent.
Av andre aksjer i FORTE Trønder som utmerket seg i april, bidro spesielt Polaris og Fjordkraft positivt
til fondets avkastning. De var opp henholdsvis 7,1 og 8,8 prosent. Også Flex LNG og Torghatten bidro
positivt denne måneden, etter å ha steget 6,3 og 3,5 prosent. På den svake siden, var Kværner og
Kongsberg Gruppen begge ned rundt 5 prosent.

I USA har de kommet noe lengre i rapporteringssesongen for første kvartal, da over halvparten av
selskapene i den ledende S&P 500 indeksen har levert sine tall. I sum har man sett rundt 5 prosent
vekst (år/år) i salgsinntekter, men en flat utvikling i bunnlinjen som følge av noe svakere marginer.
Her hjemme har vi akkurat kommet i gang. I løpet av de neste to-tre ukene rapporterer mange av
tungvekterne på Oslo Børs, noe som vil prege utviklingen fremover.

Oljemarkedet
Siden år 2000 har oljeproduksjonen offshore bare vokst med 1,8 millioner fat for hele perioden på
nesten tjue år. Skiferproduksjonen derimot vokser med hele 1,5 millioner fat per dag i året! Dette påvirker hvor mye oljeselskapene investerer i offshore produksjon. Skifer utgjør en like stor andel av
investeringene nå som for offshore-olje. Skiferoljeproduksjon var så godt som ikke eksisterende for
bare 10 år siden.
Etter et kraftig oljeprisfall i fjerde kvartal 2018, har oljeprisen kommet opp i nivåer rundt 70 dollar
som en følge av at OPEC innførte produksjonskutt i januar 2019. Saudi Arabia fremstår som svingprodusenten, da de har kuttet produksjonen fra 11,1 millioner fat per dag i november 2018 til 9,8 millioner fat i april 2019. Venezuela, som har noen av verdens største oljereserver, har problemer med produksjonen, og den har falt ned til om lag 900 000 fat, fra 2,4 millioner fat for noen år siden. Sanksjonene mot Iran har også medført vesentlig lavere oljeeksport fra landet, og det synes som om reduksjonen er på nesten 1,5 millioner fat i løpet av et halvår.
Hva så med etterspørselen etter olje? De siste 30 årene har den globale etterspørselsveksten vært om
lag 1,2 millioner fat årlig. Veksten har imidlertid vært hele 1,7 millioner fat de siste tre årene. Det er
landene utenfor OECD som står for det vesentligste av veksten. For fem år siden ble OECD-landene
overgått fra landene utenfor OECD for første gang. For 2019 forventes det en oljeetterspørsel på 100
millioner fat per dag, der OECD står for 48 millioner fat, og landene utenfor OECD for 52 millioner fat
per dag i forbruk.
Hvilken sektor er det som etterspør mest olje? Transport utgjør nesten 60 prosent av etterspørselen
globalt og industrien noe under 30 prosent. Spørsmålet blir da om elektrifiseringen av bilparken kan
gjøre underverker på kort sikt? Her er en graf fra Norge siste fem år (lånt fra DNB Markets):

Grafen viser at bensin og dieselforbruket har vært relativt stabilt, men det er tegn til at etterspørselen
faller. Det er håp for at oljeforbruket kan gå ned, men det synes å ta tid selv i annerledeslandet Norge!

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.

