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The Donald redder verden
Aksjemarkedet steg og rentene falt i juni. Dette hadde sammenheng med utsiktene for en mer
stimulerende pengepolitikk i USA, Eurosonen og Kina. Samtidig kastet politiske konflikter mørke
skyer skygger over markedene i juni.
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,47 prosent i juni, og er opp 8,15 prosent hittil i år.
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 6,55 prosent i juni, og er opp 16,23
prosent hittil i år.
Den politiske sfæren tok oppmerksomheten i juni. Dette gjelder både geopolitisk og
sentralbankenes signaler for pengepolitikken fremover. Signalene fra disse to arenaene er ikke
uavhengige, noe som beskrives nærmere under. Først og fremst er den verdenspolitiske agendaen
preget av noen viktige konflikter; vi vil særlig fremheve: Handelskonflikten der Kina og USA er viktige
aktører, Nord-Koreas atomvåpenprogram, Irans atomavtale, BREXIT, kampen om Brüssels kontroll
over enkeltstatenes budsjettbalanser, valget av ny leder for EU-Kommisjonen og OPEC+’
produksjonsbeskrankninger er de som har fanget vår interesse.
Vi legger særlig merke til at USA og landets president, Donald Trump, er en viktig aktør i flere av
disse konfliktene. Den aller viktigste av disse konfliktene er handelskonflikten der den politiske
ledelsen i USA har lagt til grunn en merkantilistisk retorikk der effekten av å innføre, eller øke,
tollsatser beskrives som at utlendinger blir skattebetalere. Faren med økt proteksjonisme er i første
rekke at globaliseringsgevinster som har vært høstet over flere tiår reverseres, noe som påvirker
global økonomisk vekst negativt. Det er særlig i lys av dette at vi må forstå markedsaktørenes
forventninger om at en akkomoderende pengepolitikk fra viktige sentralbanker som the Federal
Reserve System og den Europeiske Sentralbanken, vil iverksettes for å stryke veksten. Fra den
amerikanske sentralbanken forventes flere rentekutt og i Eurosonen er det utsikter til negative
styringsrenter.
Det høye støynivået i flere av disse konfliktene fortolker vi som at USAs president forsøker å
koreografere en serie med viktige politiske seire i forkant av det amerikanske presidentvalget. Vi
tror at Trump ønsker å skape et bildet av at the Donald redder verden. Dersom en slik politikk er
vellykket, så kan vi forestille oss at stressnivået avtar, noe som vil være positivt for risikoaktiva.
Samtidig er det en fare for at disse konfliktene vil eskalere. En viktig grunn til bekymring er at
Trumps motparter har bedre tid til å forhandle. De har ikke behov for å skape forhandlingsresultater
innen presidentvalget i USA neste år.

Proteksjonisme og bruken av økonomiske straffetiltak for å oppnå politiske resultater utgjør en
trussel for den økonomiske veksten og for avkastningen på risikoaktiva. Samtidig bidrar
sentralbankenes offensive holdning til redusert risiko.
Futures-prisen på olje steg 3,19 prosent fra 64,49 dollar per fat til 66,55 dollar per fat i juni. En
konfrontasjon mellom USA og Iran, har gitt høyrere oljepris. Samtidig har eskaleringen av
handelskrigen mellom USA og Kina skapt uro i markedene, og dette påvirker oljeprisen negativt. Over
tid antas det at oljeprisen vil stabilisere seg mellom 60 og 70 dollar per fat. En oljepris på dette nivået
vil gjøre godt for norsk økonomi.

Spot-prisen for laks var rundt 55 kroner per kilo i slutten av juni. Litt høyere slakting har sendt prisen
litt ned. Økt levering til Kina kan holde lakseprisen på enda høyere nivåer fremover.
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,2 prosent av arbeidsstyrken,
sesongjustert for perioden mars til mai. Dette er vesentlig lavere enn forrige måling som var på 3,5
prosent. Dette viser at norsk økonomi er i bedring. Det er spesielt mere aktivitet i oljebransjen som
har senket ledighetsraten. Flere bedrifter melder at de har lite ledig kapasitet. Stadig flere
arbeidsgivere har problemer med å få tak i ansatte med den kunnskapen og erfaringen som trengs.
Når arbeidsmarkedet strammer seg til, vil vanligvis også lønnsveksten øke.
Hovedscenariet vårt er at alle aktivaklasser som FORTEfond er involvert i vil gi positiv avkastning
fremover. Svekket vekst som følge av økte handelshindre er den mest åpenbare faren for at dette
scenariet ikke realiseres.

Utvalgte nøkkeltall for juni
Børser
OSEBX
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2 mnd NIBOR

1,44
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1,52

Endring -1M
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-0,87 %

Brent Future
Gull

4,52 %
7,96 %

FORTE Pengemarked
Kurs per 28.06.2019: 99,6823
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,10 prosent avkastning i juni, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,08
prosent. Hittil i år er fondet opp 1,00 prosent, mens indeksen er opp 0,46 prosent. Avkastningen
preges fortsatt av det lave rentenivået, men nye toner fra Norges Bank vil fort bedre avkastningen.
3 måneders Nibor steg 2 basispunkt til 1,52 prosent i juni. Norges Bank hevet sin innskuddsrente
med 0,25 prosent til 1,25 prosent i juni. Videre ble det meldt at planen er å heve renten to ganger til
i tiden fremover. Rentene skal derfor et stykke opp. Sentralbanken forventer at boligrenten da vil
være rundt 3,4 prosent.

Kilde: Online Trader

Den norske kjerneinflasjonen er på 2,3 prosent, mens inflasjonsmålet er på 2,0 prosent. Den norske
kronen er relativ svak, og derfor importeres det inflasjon. Det er god vekst i norsk økonomi og
høyere rente er ett sunnhetstegn i den økonomiske utviklingen. Den norske arbeidsledigheten er
kommet ned i 3,2 prosent, vesentlig lavere enn tidligere målinger. Det er spesielt mere aktivitet i
oljebransjen som har senket ledighetsraten. Flere bedrifter melder at de har lite ledig kapasitet.
Stadig flere arbeidsgivere har problemer med å få tak i ansatte med den kunnskapen og erfaringen
som trengs. Når arbeidsmarkedet strammer seg til, vil vanligvis også lønnsveksten øke.
Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, steg hele 8 basispunkter i juni, og dette hadde
en entydig negativ påvirkning på fondet. Kredittpåslaget er høyt i en historisk sammenheng.
Høyere rente og et høyt kredittpåslag fører til høyere kuponger og i sin tur til å bedre den løpende
avkastningen i FORTE Pengemarked.

FORTE Obligasjon
Kurs per 28.06.2019: 109,5705
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på -0,13 prosent i juni, mens referanseindeksen, NORM, gikk 0,20
prosent. Hittil i år er fondet opp 2,12 prosent, mens indeksen har gått 1,46 prosent. FORTE Obligasjon
fikk en sjelden negativ månedsavkastning i juni på grunn av økte kredittpåslag på bankobligasjoner.

Kilde: Bloomberg

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,75 prosent (ned åtte
basispunkter), mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp to basispunkter til
1,52 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 i faste renter øker når de langsiktige rentene faller.
Norges Bank satte opp sin innskuddsrente med 0,25 prosent i juni. Denne innskuddsrenten er nå på
1,25 prosent. Arbeidsledigheten er kommet ned i 3,2 prosent, hovedsakelig som følge av høyere
aktivitet i oljebransjen. Kjerneinflasjonen er på 2,3 prosent. Norges Bank guider to rentehevinger til i
tiden fremover, og forventer at boligrenten blir på 3,4 prosent. Tempoet i rentehevingen avhenger
selvsagt av den økonomiske utviklingen. Handelskrig mellom Kina og USA kan senke den globale
veksten. En global nedkjøling vil føre til veldig lave renter i utlandet.

I juni har flere banker lagt ut nye fondsobligasjoner. I tur og orden la Sparebanken Møre, Sparebank1
Buskerud/Vestfold, DNB og Sparebanken Øst ut nye fondsobligasjoner på stadig høyere kredittpåslag.
FORTE Obligasjon har vært med på alle disse emisjonene. Spesielt den nye fondsobligasjonen i DNB var
lukrativ, og utgjør nå 9,5 prosent av fondet.

Kredittpåslaget (det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån) for
fondsobligasjoner steg 20 basispunkter. For ansvarlige lån steg kredittpåslaget 15 basispunkter i juni.
For seniorlån var kredittpåslaget opp 8 basispunkter. Vesentlig høyere kredittpåslag har vært entydig
negativt for FORTE Obligasjon i juni.
Et høyt kredittpåslag, og en stadig høyere 3 måneders Nibor gir høyere kupongrenter fromvove. Dette
trekker i retning av høyere avkastning enn hva vi har vært vant til i løpet av de siste par årene.

FORTE Kreditt
Kurs per 28.06.2019: 97,5096
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -0,42 prosent i juni. Hittil i år har avkastningen vært på 2,45
prosent. Juni ble en volatil måned, både for systematisk risiko og vi så store kursbevegelser for
enkeltinvesteringer. Signaler fra viktige sentralbanker om en mer stimulerende pengepolitikk og
standhaftighet fra OPEC+ leder oss til positive forventinger for kredittmarkedet gjennom sommeren.
Handelskonflikten fortsatte å påvirke markedet negativt i juni. Innenfor måneden lå også oljeprisen
godt under nivåene fra mai og nivåene fra utgangen av måneden. Når vi ser på hvilke obligasjoner
som har bidratt henholdsvis mest positivt og mest negativt til avkastningen i juni finner vi at bildet er
sammensatt i forhold til hvilke sektorer som gjør det relativt sterkt og svakt. Shipping har
gjennomgående utviklet seg sterkt, mens en rekke energirelaterte utstederes obligasjoner har gjort
det relativt svakt. De viktigste positive bidragene kom fra: Scorpio Tankers (+34 basispunkter (bp)),
riggselskapet Ensco (+13 bp) og eiendomsselskapet NCP Nordic (+8 bp), mens de viktigste negative
bidragene kom fra telekommunikasjonsselskapet Lebara (-69 bp), Borr (-53 bp) og oppdrettsselskapet
Nova Austral (-23 bp).
Juni måned ble preget av et sentimentskifte. Første del av måneden ble preget av markedsuro, og
viktige sektorer i kredittmarkedet ble holdt tilbake av lave oljepriser. To forhold førte til et bedret
sentiment mot slutten av måneden. For det første kom sentralbankene i USA og eurosonen med
signaler om det de vil føre en mer stimulerende pengepolitikk. Dernest førte møtet mellom Xi og
Trump på G-20 møtet til at nye økninger i tollsatsene ble lagt på is. Signaler fra OPEC tyder på at
kartellet vil opprettholde sine produksjonsbeskrankninger i lang tid fremover.
Til tross for at vi forventer at uroen som har sitt utspring i den politiske sfæren vedvarer, er vår
vurdering at kredittmarkedet nå tilbyr investorer god verdi. Dette skyldes at kredittpåslagene har økt
samtidig som misligholdsratene ventes å være beskjedne i en lengre periode. Vi ser også et tydelig
potensiale for å kunne oppnå kursgevinster dersom den politiske uroen avtar.
Investeringer som har vært lagt til FORTE Kreditt i løpet av juni har vært relativt konservative.
Fremover venter vi å legge til eksponering som har noe mer avkastningspotensiale. Vi vurderer særlig
obligasjoner utstedt av selskaper innen shipping og bank.
Les teksten fra FORTE Kreditts forvalter siste kommentar i Kapital her: Ute av skyggen.

FORTE Norge
Kurs per 28.06.2019: 201,3071
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 1,22 prosent i juni, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 2,54
prosent. Fondets avkastning så langt i år er 12,79 prosent, noe som er 3,59 prosentpoeng bedre enn
Oslo Børs’ fondsindeks i 2019. FORTE Norge ligger topp to av norske aksjefond på to års historikk og
blant topp fem hittil i år!
FORTE Norge har fem stjerner i Morningstar og fire globuser på bærekraft!
Oljeprisen styrket seg med om lag seks prosent i løpet av juni, og Brent olje lå på 65,5 dollar per fat
ved utgangen av måneden grunnet noe uro i forbindelse med Iran og bedre lagertall. Innen
oljerelatert sektor var Aker BP, Subsea 7, Equinor og DNO positive bidragsytere i FORTE Norge i juni.
Lakseprisen hadde en svak utvikling i juni. Det var igjen relativt store avvik i omsetningene mellom de
ulike vektklassene i løpet av måneden. Av aksjene innen sjømatsektoren var det bare Austevoll
Seafood som var positiv bidragsyter i FORTE Norge i juni.
Innen industrisegmentet bidro spesielt NEL, Tomra, Yara, Elkem og Kitron til positiv utvikling i fondet.
Shipping var en god sektor for fondet i juni, da sentimentet ble mer positivt på grunn av
forventninger til dialogen mellom Kina og USA på G20-møtet. De aksjene som bidro positivt i
porteføljen i fondet i juni var spesielt Golden Ocean, Stolt-Nielsen og Wallenius Wilhelmsen.
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde særlig Evry en god måned, som en følge av
fusjonsforslag med Tieto. Dette bidro meget positivt til avkastningen i FORTE Norge i juni.
Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren var DNB og Norwegian Property positive
bidragsytere til fondets avkastning. Norges Banks rentebeslutning gir sannsynligvis bedre marginer
for bankene.
Handelssegmentet bidro igjen meget positivt til FORTE Norges avkastning, der spesielt XXL og
Europris var blant fondets beste aksjer i juni.
Den kommende rapporteringssesongen for andre kvartal kan sette et stort preg på aksjemarkedet i
sommer, der selskapenes signaler om utsiktene fremover vil bli viktig sammen med de faktiske
resultatrapportene. Vi forventer at svingningene i aksjemarkedene også vil prege sommermånedene,
men tror også at disse svingningene vil by på gode muligheter. Vår jakt på meravkastning fortsetter.

FORTE Global
Kurs per 28.06.2019: 180,0639
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Global hadde en avkastning på 2,13 prosent i juni. Hittil i år har avkastningen vært på 11,70
prosent. Markedsoppgangen var bred, med positive bidrag fra alle sektorer, men særlig sterke bidrag
kom fra Informasjonsteknologi- og finanssektoren.
Juni var til dels preget av markedsuro, men to forhold bidro særlig til en sterk avslutning på måneden: I
møtet mellom Xi og Trump på G20-møtet ble de to lederne enige om å legge alle nye toll-satsøkninger
på is. På grunn av de svekkede vekstutsiktene har både den amerikanske- og europeiske sentralbanken
signalisert en mer stimulerende pengepolitikk.
Ikke overraskende var mer offensive sektorer og stiler de viktigste bidragsyterne til avkastningen i juni.
Dersom vi nå står foran en normalisering av handelsregimet i verden samtidig som sentralbankene gir
gass, så ser vi det som hensiktsmessig å allokere FORTE Global mer aggressivt. Som en indikasjon på
tankegangen kan vi vise en indeks for meravkastningen i teknologiaksjer sammenlignet med
verdensindeksen og vist sammen med et glidende snitt. Med utgangspunkt i det makroøkonomiske
bakteppet, tror vi at meravkastningstrenden knyttet til teknologiaksjer vil fortsette.

På samme måte vurderer vi å ta opp eksponeringen i varige konsumvarer og momentum-aksjer.
I samme åndedrag kan vi si at vi forventer en positiv avkastning i FORTE Global i løpet av
sommermånedene.

FORTE Trønder
Kurs per 28.06.2019: 258,3615
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

FORTE Trønder var opp 1,25 prosent i juni, og er opp 11,14 prosent i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks var
opp 1,22 prosent denne måneden, og er opp 9,20 prosent hittil i år. Dette gir en meravkastning på 1,94
prosent så langt i år. Fondet har 5 stjerner i Morningstar, og topper kategorien «norske aksjefond»
basert på 5-års historikk!
I juni var brent oljepris var opp i overkant av seks prosent, til 65,5 dollar per fat. Oppgangen kom i
siste del av måneden, og skyldes en kombinasjon av politisk uro i Midtøsten samt noe bedre lagertall
på olje i USA den siste tiden. Av de oljerelaterte aksjene i FORTE Trønder var Aker BP vinneren i juni,
etter å ha steget 3.5 prosent. DNO var opp 2.5 prosent, mens Aker Solutions og Equinor var marginalt
i pluss på måneden. På den svake siden var Okea og Borr Drilling begge ned rundt ti prosent. Kursfallet
i Okea skyldes at selskapet måtte gå noe ned på pris i forbindelse med børsnoteringen i juni. Flere av
olje- og oljeservice-aksjene handler nå faktisk godt under de nivåene vi så i desember, da oljeprisen
var rundt 50 dollar per fat. Aksjene priser med andre ord inn en lavere oljepris enn dagens 65 dollar
per fat, og det er derfor lett å konkludere med at enten så skal oljeprisen ned, eller så skal aksjene
opp herfra.
Sjømataksjene var i juni preget av en svak utvikling på lakseprisen gjennom måneden. Lerøy Seafood,
Grieg Seafood og Norway Royal Salmon (justert for utbytte) var de som falt mest, ned henholdsvis 5,9,
4,8 og 4 prosent. Salmar (justert for utbytte) og Mowi var begge ned rundt to prosent. NTS bidro
imidlertid positivt for fondets utvikling i juni, etter å ha steget 8,6 prosent. Vi har valgt å øke
eksponeringen innen sjømat ganske betydelig på den seneste tidens svakhet i sektoren. Etter en
lengre periode med relativt lite sjømataksjer i fondet, synes vi nå at prisingen av flere av selskapene
nå ser veldig attraktiv ut, samt at vi synes at visibiliteten for de neste kvartalene nå er bedre enn på en
god stund.

Blant bank- og finansaksjene i fondet var DNB vinneren i juni, etter oppgang på nærmere syv prosent.
Blant fondets egenkapitalbevis var Melhusbanken opp 0,8 prosent. Storebrand var for øvrig ned en
prosent.
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren bidro EVRY veldig positivt til fondets avkastning i
juni, etter oppgang på 12,4 prosent. Bakgrunnen for den sterke kursutviklingen er at Evry og finske
Tieto har inngått avtale om fusjon, og det sammenslåtte selskapet vil få en sterk posisjon innen
digitale tjenester og programvare i Norden. Det nye selskapet vil kunne dra nytte av store
kostnadssynergier, og vil ha en samlet omsetning på rundt 30 milliarder kroner og ha rundt 24 000
ansatte. For øvrig endte Telenor og Nordic Semiconductor marginalt i pluss på måneden.
Av andre aksjer i FORTE Trønder som utmerket seg i juni var XXL, som vi tok inn i porteføljen forrige
måned. XXL-aksjen var opp over 35 prosent på nyheter om at oppkjøpsfondet Altor har kjøpt seg opp
til å bli selskapets nest største aksjonær. Vi valgte å ta gevinst i lys av denne kursutviklingen. Også
Europris bidro positivt denne måneden, med oppgang på nærmere åtte prosent. På den svake siden
finner vi Veidekke og Torghatten, som begge var ned rundt én prosent.
Den kommende rapporteringssesongen for andre kvartal kan sette et stort preg på aksjemarkedet i
sommer, hvorpå selskapenes signaler om utsiktene fremover vil bli viktig. Vi forventer at volatiliteten i
aksjemarkedene også vil prege sommerhandelen, men tror at det vil by på store muligheter. Vår jakt
på meravkastning fortsetter!

Vi «tar tempen» på aksjemarkedet før sommerferien
Etter en start på børsåret, som var preget av bred oppgang ledet av sykliske og oljerelaterte aksjer,
har andre kvartal vært veldig annerledes. Selv om markedet her hjemme og internasjonalt har gått
relativt sidelengs på indeksnivå i dette kvartalet, har det vært til dels ekstreme utslag blant enkeltaksjer.
For Oslo Børs Fondsindeks’ vedkommende, er de oljerelaterte aksjene vanligvis svært toneangivende
for retningen, fordi de i sum veier godt over 20 % av indeksens totale sammensetning. I slutten av
april startet imidlertid noen bevegelser som over en to måneders periode kan betegnes som en betydelig korreksjon blant oljeaksjene, mens Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) var uendret og oljeprisen
(BRT) marginalt ned i samme periode.

Indekstunge Equinor, og en rekke oljeservice-aksjer handler nå faktisk godt under de nivåene vi så i
desember, da oljeprisen handlet på 50 dollar per fat. Aksjene priser med andre ord inn en lavere oljepris enn dagens 65 dollar per fat, og det er derfor lett å konkludere med at enten så skal oljeprisen
ned, eller så skal aksjene opp herfra. Vi kan legge til at også en rekke sykliske aksjer, som blant annet
Norsk Hydro og Elkem, har vært veldig svake i denne perioden.
Men hva er det egentlig som har holdt Oslo Børs Fondsindeks oppe i denne perioden, hvor indekstunge oljerelaterte og sykliske aksjer har falt så betydelig?

Grafen ovenfor viser fem av vinnerne i Oslo Børs Fondsindeks de siste to månedene, og disse selskapene veier i overkant av 26 % av indeksens totale sammensetning. Fellesnevneren for alle selskapene
er at de alle kan betegnes som «defensive aksjer», med en relativt stabil og forutsigbar kontantstrøm.
I snitt har disse aksjene gått i overkant av 10 % bedre enn Fondsindeksen i denne perioden.
I skrivende stund setter den ledende aksjeindeksen S&P 500 i USA ny «all time high». Hvor er frykten
for virkningene av en langvarig handelskrig og svakere økonomisk vekst? I søket etter å se hva som
har vært driverne for utviklingen i de internasjonale markedene i andre kvartal, kommer vi over en
undersøkelse blant globale fondsforvaltere utført av investeringsbanken Bank of America Merrill
Lynch. Rapporten viser blant annet hvordan konsensus av globale forvaltere er investert per medio
juni, mot et historisk gjennomsnitt.

Tabellen ovenfor forklarer derfor også i stor grad hvorfor oljerelaterte (Energy)- og sykliske industriaksjer (Industrials) har gjort det dårlig på Oslo Børs den seneste tiden. Samtidig finner vi igjen flere av de
defensive sektorene som har vært representert blant vinnerne på Oslo Børs den seneste tiden. Undersøkelsen viser imidlertid også flere andre interessante momenter. Allokeringen i aksjer vs. obligasjoner er på det laveste siden mai 2009. I tillegg hadde kontantandelen blant fondsforvalterne den
største økningen (fra måned til måned) siden august 2011. Dette betyr i sum at gjennomsnittet av
globale fondsforvaltere er redde for aksjer, og energi – og sykliske aksjer spesielt. Pengene er allerede
allokert til «trygge havner» som kontanter, obligasjoner og defensive aksjer. Og ser man på tallene i
et historisk perspektiv, pleier dette å være betegnende for aksjeindekser som bunner ut etter en større korreksjon, og ikke rundt «en topp».
Med et nyhetsbilde preget av svakere makrotall, mye støy rundt Brexit og en eskalerende handelskrig
mellom to av verdens supermakter, er det lett å skjønne at majoriteten av fondsforvaltere har blitt
redde for nedsiden i risikoaktiva. Når det er sagt, så er problemene allerede kjent. Og de store pengene er allerede posisjonert for en «hard landing». Hva kan man da forvente seg vil skje dersom en eller
flere av disse bekymringene forsvinner i form av en løsning på handelskrig, Brexit, osv.?
Vi kommer selvfølgelig til å se en voldsom reversering i denne allokeringen på et eller annet tidspunkt, vi vet
bare ikke helt når. Med et forestående presidentvalg i USA, er det vel rimelig å anta at Donald Trump ikke ønsker å dra en handelskrig inn i valgkampåret. Og britene finner nok til slutt sin utvei. Hva makrotallene angår, så
preges nok også de av disse uavklarte sakene. Vi tror at de neste månedene byr på store muligheter i aksjemarkedet, også i et lengre perspektiv!
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.

