Månedsrapport
Oktober 2021
Nedtrapping av verdipapirkjøp
Oslo Børs fondsindeks steg 3,1 prosent i oktober, og hittil i år er den opp 21,2 prosent.
Verdensindeksen globale aksjer MSCI World Index (All Country, USD) er opp 16,8 prosent i år og steg
hele 5,1 prosent i oktober.
I USA vil den amerikanske sentralbanken begynne å trappe ned kjøpene av verdipapirer allerede fra
november 2021. De starter med å redusere kjøpene med 15 milliarder dollar hver måned. Om de
holder seg til den planen innebærer det at de er ferdige om åtte måneder. Sentralbanken antar at den
høye inflasjonen er forbigående, men den vil følge utviklingen nøye fremover.

I EU øker presset mot ECBs sentralbanksjef Christine Lagarde om å endre politikken, etter økte
inflasjonsforventninger og oppgang i markedsrentene. Hun står imidlertid fast ved at vilkårene for en
renteoppgang ikke er til stede og at oppgangen i inflasjonen er forbigående.
Grafen under viser ulike råvarer som har korrigert ned ganske mye i oktober, derfor kan det hende at
inflasjonen kommer noe ned, slik Lagarde håper.

I Norge steg boligprisene med 0,2 prosent, justert for normale sesongvariasjoner, i oktober. Dette er nok en
mer normal prisutvikling å vente fremover, gitt de senere års sterke boligprisutvikling støttet av en stadig
fallende rente. Norges Bank styrer mot renteøkning i desember, selv om økte strøm- og bensinpriser
antakeligvis vil redusere kjøpekraften til konsumenten. Oljeprisen steg med over fem dollar i løpet av
måneden, og prisen på brent olje var 83,6 dollar per fat ved utgangen av oktober.
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FORTE Pengemarked
Kurs per 31.10.2021: 99,0523
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,03 prosent avkastning i oktober, og hittil i år er fondet opp 0,53
prosent.
I løpet av oktober var 3 måneders Nibor opp 16 basispunkter, til 0,74 prosent. Dette impliserer at
markedet forventer at Norges Bank vil fortsette renteøkningene fremover, da styringsrenten nå er
0,25 prosent.

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, endret seg lite i oktober:

Kredittpåslaget er marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor rentene ved nye låneopptak.
Kredittpåslaget er fast i hele lånets løpetid. Påslaget varierer imidlertid i markedet over tid.
Kredittpåslagene hever forventet avkastning noe over nøkkelrenten, tremåneders NIBOR.
Fondets egenskaper medfører at fondet er et godt alternativ til bankplasseringer, og eventuelle
rentehevinger fra Norges Bank vil bedre avkastningen i fondet fremover.

FORTE Obligasjon
Kurs per 31.10.2021: 114,9766
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på minus 0,05 prosent i oktober. Hittil i år er fondet imidlertid
opp 2,38 prosent. Det var først og fremst litt høyere kredittpåslag,marginen som hver enkelt bank må
betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak, som ga fondet relativt stabil avkastning i oktober.
Samtidig virker høyere 3 mnd Nibor positivt for avkastningen fremover. Grafen viser kredittpåslaget i
norske fondsobligasjoner og globale fondsobligasjoner hittil i år:

Kilde: Handelsbanken
Den blå kurven viser kredittpåslaget i globale fondsobligasjoner, mens den grønne kurven, viser
norske banker sine fondsobligasjoner. Disse kredittpåslagene har endret seg relativt likt hittil i år. Når
renten er lav, må den
løpende avkastningen komme fra kredittpåslag.

Kredittpåslaget er marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak.
Kredittpåslaget er fast i hele lånets løpetid. Påslaget varierer imidlertid i markedet over tid.
Lavere kredittpåslag bidrar til høyere avkastning i fondet når det skjer, men etter at kredittpåslaget
har sunket, vil fremtidig avkastning bli lavere. Motsatt med høyere kredittpåslag.
Når det er gode tider, vil renten bli høy og kredittpåslaget lavt. I en bevegelse mot bedre tider, får vi
høyere rente og lavere kredittpåslag. Det er dette FORTE Obligasjon nå er posisjonert for.
Alle utstederne av rentepapirer som FORTE Obligasjon benytter, har meget god offisiell rating.

FORTE Strategisk
Kurs per 31.10.2021: 104,5729
Ansvarlig forvalter: Ingrid Skjæret

Siden oppstarten i juni har FORTE Strategisk levert en avkastning på 3,27 prosent. I oktober ga fondet
imidlertid en negativ avkastning på 0,57 prosent. Aksjeinvesteringene bidro positivt med en
avkastning på 0,52 prosent, mens obligasjonene falt med 1,09 prosent.
Fordi FORTE Strategisk ikke er valutasikret, var en styrket norsk krone var den største bidragsyteren
til nedgangen i oktober. Den norske kronen styrket seg blant annet med 3,42
prosent mot dollar, og hele 6,16 prosent mot japanske yen.
Oktober var en god måned for aksjemarkedene sett under ett. I lokal valuta steg S&P 500 med 6,91
prosent, mens europeiske Stoxx 600- indeksen var opp 4,55 prosent. I Asia falt den kinesiske CSI 300indeksen med én prosent, mens den japanske Nikkei 500-indeksen steg med 0,87 prosent.
I tråd med indeksene gjorde de amerikanske aksjeinvesteringene det best i FORTE Strategisk i
oktober, med en oppgang på 0,68 prosent målt i kroner. De europeiske investeringene var også opp,
og bidro med 0,25 prosent. Asia og fremvoksende markeder hadde nedgang på 0,20 prosent og 0,18
prosent. Aksjeandelen i FORTE Strategisk var ved utgangen av oktober på 74,1 prosent.
Markedene er fremdeles preget av usikkerhet om inflasjonsutviklingen og konsekvensene for
sentralbankenes pengepolitikk. Likevel har mange store selskaper levert sterke tall for tredje kvartal
og inntjeningsestimatene fremover er også gode. Både økt etterspørsel etter forbruksvarer og høye
energi- og råvarepriser gir grobunn for inflasjon, men husholdningene har bedret sin økonomi
gjennom pandemien, og det er positivt for fremtidig vest i aksjemarkedet.
I oktober la Oljefondet frem enkelte tall for tredje kvartal. Oljefondet fikk en avkastning på 0,1
prosent i kvartalet, målt i lokal valuta. Vi anslår at kroneavkastningen var på rundt 0,2 prosent. Til
sammenligning var avkastningen i FORTE Strategisk 0,46 prosent i tredje kvartal. Et avkastningsavvik
på rundt 0,3 prosentpoeng er i en størrelsesorden vi må regne med fra kvartal til kvartal. I lys av
oljefondets kvartalsrapport, vil vi allikevel foreta noen mindre justeringer i FORTE Strategisks
portefølje.

FORTE Global
Kurs per 31.10.2021: 262,4334
Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng

I oktober endte FORTE Global opp 1,6 prosent. En svekkelse i amerikanske dollar mot kronen på 4,6 prosent
dempet oppgangen i fondet.* Hittil i år er fondet opp 25,3 prosent, mens referanseindeksen MSCI World Index (All
Country, USD) er opp 16,8 prosent. Dette gir en meravkastning på 8,5 prosent så langt i 2021.
Etter en måned i korreksjonsmodus, slo de internasjonale børsene kraftig tilbake i oktober. En svært sterk start
på resultatsesongen for årets tredje kvartal, samt positive signaler fra selskapenes fremtidsutsikter har bidratt til
den positive stemningen. På regionsnivå fremstod USA som vinneren, med den beste børsmåneden for den
brede S&P 500 indeksen så langt i år. Fremvoksende økonomier og Kina hadde relativt sett en langt mere dempet
oppgang. Vi valgte denne måneden å øke vår eksponering noe innen fremvoksende økonomier på bekostning av
Europa og USA.
Også på sektornivå fikk vi en måned med bred oppgang, selv om det også her var til dels store forskjeller i graden
av verdistigningen. Vinnersektorene i oktober var forbruksvarer og energi, tett fulgt av finans, eiendom og
teknologi. Den største endringen i porteføljen på sektornivå, er at vi har solgt oss ytterligere ned i energi, til
fordel for kommunikasjonstjenester, materialer og helse. Ved månedsslutt så sektoreksponeringen i Forte Global
slik ut:

Vi er nå på oppløpssiden av et børsår, som i den vestlige verden har gitt langt over det man kan kalle
«normalavkastning». Man må imidlertid legge til grunn at vi kom i fra et «kriseår» for mange sektorer, og at den
globale BNP-veksten har vært formidabel etter gjenåpningen av samfunnet. Den største usikkerheten vi ser på
horisonten akkurat nå, knyttes til hvor lenge sentralbankene, med den amerikanske i spissen, kan opprettholde
dagens pengepolitikk. Stigende vekst- og inflasjonsforventninger medfører utvilsomt et press for å øke rentene.
*Fondet har cut-off på USD/NOK tidligere enn Oslo Børs, derfor avvik.

FORTE Norge
Kurs per 31.10.2021: 301,7523
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

FORTE Norge ga en avkastning på fire prosent i oktober. Hittil i år er fondet opp 24,2 prosent, mens
fondsindeksen har gitt en avkastning på 21,2 prosent.
FORTE Norge ligger som nummer ni av norske aksjefond hittil i år og som nummer syv siste fire år, og
fondet har fire av fem stjerner i Morningstar.
Oljeprisen steg med mer enn fem dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var 83,6 dollar per
fat ved utgangen av oktober. Innen oljerelatert sektor var Deep Value Driller og Aker positive
bidragsytere i FORTE Norge i oktober.
Sjømatsektoren hadde en god måned og Salmar, Grieg Seafood, Mowi, Lerøy Seafood, Austevoll
Seafood og Måsøval var de aksjene i porteføljen som bidro positivt i FORTE Norge. Vi har fått godt
betalt innen sjømatsektoren og har valgt å ta noe gevinst før rapporteringssesongen starter i
november.
I industrisegmentet bidro Yara og Tomra til positiv utvikling i porteføljen i oktober, etter gode
resultatrapporter.
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Nordic Semiconductor og Telenor negativt i
FORTE Norge denne måneden. Ensurge Micropower, Idex Biometrics og Atea ga imidlertid en positiv
avkastning i porteføljen.
Bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde en god måned, der Storebrand, DNB, Entra og
Gjensidige ga positive bidrag til fondets avkastning.
Selskapenes tredjekvartalsrapporter vil åpenbart prege markedene også i tiden som kommer. Vi
merker oss at volatiliteten har økt i enkeltaksjer, samt i råvare- og energiprisene. Dette er på linje med
det vi forventet i forrige månedsrapport. 2021 ser ut til å bli et meget godt år på Oslo Børs, der olje-,
finans- og sjømatsektoren har gitt en meget god avkastning så langt.
Vi er inne i årets siste måneder, vi søker å holde meravkastningen i FORTE Norge i forhold til
fondsindeksen ut året.

FORTE Trønder
Kurs per 31.10.2021: 370,1855
Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng

I oktober steg FORTE Trønder med 3,2 prosent, mens Oslo Børs Fondsindeks økte med 3,1 prosent.
Hittil i år er fondet opp 31,6 prosent, mens referanseindeksen har steget med 21,2 prosent. Dette gir
en meravkastning på 10,4 prosent så langt i 2021!
Måneden var preget av starten på rapporteringssesongen for årets tredje kvartal. 47 selskaper,
tilsvarende 25 prosent av Oslo Børs, leverte sine tall i oktober. Kursutslagene på rapporteringsdagen
har vært store, og uforutsigbare. Litt over 60 prosent av selskapene har så langt korrigert ned i
etterkant av tallslipp, til tross for at et klart flertall så langt har levert over forventningene. Vi
registrerer også at kvartalet har bydd på historisk høy inntjening i råvarerelaterte selskaper, som vi har
mange av i Norge.
Den europeiske gassprisen fortsatte «himmelferden» også i starten av oktober, før den nær halverte
seg i løpet av noen dager. Ved månedsslutt kan vi allikevel konstatere at gassprisen er opp nesten 200
prosent hittil i år. Oljeprisen steg i overkant av fem dollar til 83,6 dollar per fat i oktober, ett nivå vi ikke
har sett på nærmere tre år. Måneden endte dog noe blandet for fondets posisjoner innen sektoren.
Deep Value Driller og Aker BP var igjen positive bidragsytere til fondets utvikling. Sistnevnte valgte vi
denne måneden å selge oss ut av, etter at aksjen har levert over 40 prosent avkastning i løpet av de to
siste månedene. Equinor endte måneden litt ned, etter unormalt store kurssvingninger underveis, og
til tross for at selskapet presenterte rekordinntjening for tredje kvartal.
Bank- og finanssektoren fortsatte den positive utviklingen fra forrige måned. DNB, Storebrand og
Gjensidige leverte alle solide kvartalstall denne måneden, og bidro positivt til fondets utvikling i
oktober.
Også fondets posisjoner innen sjømat hadde en sterk måned, hvor spesielt Salmar og Mowi utmerket
seg positivt. Selskapene i sektoren vil levere sine respektive kvartalsrapporter i første halvdel av
november, og vi har benyttet styrken i forkant til å selge oss noe ned. Vi synes prisingen nå er i den
høye enden, og tror at flere av aksjene i sektoren er langt mere sårbare for eventuelle negative
overraskelser.
Innen teknologi, media og telekom ble det en blandet utvikling for fondets posisjoner. Ensurge
Micropower bidro positivt, mens Telenor utmerket seg i negativ forstand. Selskapet leverte også noe
svakere tall enn forventet. Vi synes imidlertid at aksjen begynner å bli veldig attraktivt priset, godt
støttet av en utbytteavkastning på syv prosent. Også Nordic Semiconductor korrigerte noe ned i
oktober, til tross for en sterk kvartalsrapport fra selskapet.
Av andre aksjer som utmerket seg i oktober, var spesielt Entra og Aker positive bidragsytere. Circa
Group korrigerte kraftig ned etter at selskapet meldte om høyere kostnader samt forsinkelser i
tilknytning til sine prosjekter. Også Frontline og Norske Skog falt noe tilbake etter en sterk foregående
måned.
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