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Januar 2020
Utbrudd av coronavirus i Kina
Utbruddet av coronaviruset i Kina har uroet markedene i januar. Viruset smitter hurtig mellom
mennesker, men rapportene tilsier at dødeligheten er lavere enn utbruddet av Sars for noen år siden.
Trolig vil dette viruset spre seg til alle kontinenter, og det vil være mest kritisk for de som er alvorlig
syke fra før. Den kinesiske børsen har vært stengt deler av måneden som følge av dette, og oljeprisen
har sunket.
Hovedindeksen på Oslo Børs sank 1,89 prosent i januar. Verdensindeksen for alle land, målt i
amerikanske dollar, sank 1,10 prosent i januar.
I USA har det vært riksrettssak mot presidenten, men dette ville ikke Senatet ha noe av. Markedet tok
dette som ekstra støy, og fryktindeksen VIX indeksen skvatt i været, men er i ferd med å komme ned
igjen. Den økonomiske veksten i USA kan måles med veksten i Brutto nasjonalproduktet. Den årlige
BNP veksten var 2,1 prosent i 4. kvartal 2019. For hele året var det en Bnp vekst på 2,3 prosent. Dette
var noe lavere enn veksten i 2018 som var 2,9 prosent, og 2017 hvor veksten var opp 2,4 prosent.
Det er en fallende trend på den økonomiske veksten i USA. Nå kan det hende at handelskrigen mot
Kina har påvirket veksten i 2019. USA og Kina har inngått en såkalt Fase1 avtale, men tollsatser for
store beløp består. Det er likevel positivt at man ser en begynnelse på en våpenhvile mellom partene
i handelskrigen. Arbeidsledigheten i USA er på om lag 3,5 prosent av arbeidsstokken. Dette skaper
ikke press på inflasjon. Det må relativt høye lønnspåslag til for å skape høyere kjøpekraft og
tilhørende inflasjon, men foreløpig har ikke det skjedd. Markedsaktørene tror at Federal Reserve
etter hvert skal kutte innskuddsrenten en gang i 2020.
I Eurosonen er arbeidsledigheten kommet ned i 6,2 prosent. I Spania og Hellas er arbeidsledigheten
på henholdsvis 13,8 prosent og 16,6 prosent. Arbeidsledigheten fortsetter å falle, og dette er veldig
positivt for et kontinent som har vært gjennom flere kriser. Veksten i økonomien målt ved BNP er
nesten i null. Med god grunn holder den europeiske sentralbanken ECB fortsatt en negativ
innskuddsrente på 0,4 prosent. Dette må til for å øke omfanget av forbruk og investeringer slik at den
økonomiske veksten tiltar. Hvis veksten blir negativ, vil arbeidsledigheten begynne å øke igjen, og det
er ikke ønskelig i EU. Storbritannia gikk formelt ut av EU 31. januar i år, og det blir spennende å se
hvordan de vil klare seg alene i en overgangsfase. Storbritannia har vært en stor aktør i EU, og EU er
også spent på hva som skjer etter at Storbritannia går ut av unionen.
I Kina er det blitt feiret kinesisk nyttår, og mange kinesere har reist tilbake til Kina for å feire dette
med familien. Når de så skal reise tilbake til sine bosteder andre steder, kan de være smittebærere.
Kinesisk økonomi vil nok svekkes som følge av corona viruset. Samtidig er handelskrigen mot USA
negativt for den kinesiske veksten. Fase 1 avtalen som er undertegnet med USA er imidlertid et
positivt trekk opp i det hele.

Futures-prisen på olje sank 14,2 prosent fra 66,00 dollar per fat til 56,62 dollar per fat i januar.
Sanksjonene mot Iran og konflikt i Libya støtter opp om oljeprisen, mens handelskrigen mellom USA
og Kina senker kinesisk vekst, og dette påvirker oljeprisen negativt. Det samme gjør utbruddet av
koronaviruset i Kina. Den relativt lave oljeprisen har sendt norske kroner ned i kurs i forhold til euro og
dollar. Vi tror derfor på en høyere oljepris fremover, kombinert med styrking av norske kroner, fordi
det er innbakt mye negativt i makrobildet om dagen.
Spotprisen for laks var i overkant av 60 kroner per kilo i slutten av januar. Bedre tilbud og lavere
etterspørsel har sendt prisen litt ned. Trolig vil lakseprisene holde seg oppe utover vinteren, men det
er slaktesesong i Chile, noe som midlertidig kan senke prisene noe.
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 4,0 prosent av arbeidsstyrken,
sesongjustert for perioden oktober til desember. Dette er noe høyere enn forrige måling, som viste en
ledighet på 3,8 prosent. Ledigheten er fortsatt på et relativt lavt nivå. En arbeidsledighet på 3-4
prosent gir ikke press i økonomien.
Corona viruset har styrket US dollar og mange andre valutaer har sunket i verdi. Corona viruset vil
etter hvert passere en topp i utbredelse, og da vil vi kunne se en bedre utvikling i den globale
økonomien. Markedene begynner å se gjennom dette, fordi det oppfattes som forbigående støy.
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FORTE Pengemarked
Kurs per 31.01.2020: 98,7561
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,32 prosent avkastning i januar, mens referanseindeksen, ST1X, steg
0,03 prosent.
I januar sank 3 måneders Nibor 3 basispunkter til 1,77 prosent. Vi forventer at 3 måneders Nibor vil
holde seg rundt dette nivået fremover.

Kilde: Online Trader
Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var ned 6 basispunkter i januar, og dette hadde
meget god påvirkning på fondet.
Årlig kjerneinflasjon var på 1,8 prosent ved utgangen av fjoråret. Dette er under inflasjonsmålet på 2,0
prosent, og er nok årsaken til at 3 måneders Nibor har falt litt. Dessuten har denne renten en tendens
til å være høy ved årsskiftene, og falle etterpå.
Norges Bank setter sin innskuddsrente på rentemøter i mars, juni, september og desember.
Sentralbanken har imidlertid uttrykt at de vil holde sin innskuddsrente på 1,5 prosent i lang tid
fremover. Mandatet til sentralbanken er å holde stabil inflasjon, og i øyeblikket er det rolig på den
fronten. Det er først og fremst en vesentlig svakere norsk krone som kan sende inflasjonen oppover.
Lav rente vil også medføre høyere priser på realaktiva, slik som aksjer og eiendom. Etterspørselen
etter lån, forbruk og investeringer tiltar med lav rente.
Avkastningen for FORTE Pengemarked vil i 2020, derfor med stor sannsynlighet, legge seg på et
høyere nivå enn de 3 siste årene, hvor rentene har vært rekordlave.

FORTE Obligasjon
Kurs per 31.01.2020: 111,6781
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,85 prosent i januar, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,69
prosent. Det er først og fremst lavere kredittpåslag som har hatt svært positiv effekt for fondet denne måneden.

Kilde: Bloomberg
Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,67 prosent (ned 28 basispunkter),
mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 3 basispunkter til 1,77 prosent.
Endringene i rentene ga liten kortsiktig effekt for fondet, på grunn av at fondet har veldig lav
rentefølsomhet. På den annen side vil lavere 3 måneds Nibor medføre noe lavere løpende rente i
fondet, samtidig som investeringsrisikoen i faste renter øker når de langsiktige rentene faller.
Kredittpåslaget, det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån, for
fondsobligasjoner sank 14 basispunkt i januar, for ansvarlige lån sank kredittpåslaget 8 basispunkter og
for seniorlån sank kredittpåslaget 6 basispunkter. Kredittpåslaget kan svinge en del over tid, og dette
medfører at fondet kan svinge noe i avkastning. Over tid vil dette likevel bli utjevnet. I tillegg vil det blir
gjort handler på ulike tidspunkter, noe som også påvirker fondets avkastning.

I øyeblikket har fondet en effektiv rente på i overkant av 4 prosent. I tillegg synker kredittpåslaget på
hvert enkelt verdipapir ettersom tiden går, og samtidig er det viktig å poengtere at kredittpåslaget er
fast fra verdipapirets emisjonsdato. Risiko øker med kvadratroten av tiden, og når tiden i verdipapiret
synker mot call eller forfall blir risikoen og kredittpåslaget lavere. Verdien av dette kommer i tillegg til
fondets effektive rente.
Et relativt høyt kredittpåslag, sammen med 3 måneders Nibor, gir høye kupongrenter. Det betyr god
avkastning for fondet i 2020.

FORTE Kreditt
Kurs per 31.01.2020: 90,3656
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -0,52 prosent i januar. Dette er følgelig også avkastningen hittil i år.
Markedssentimentet startet sterkt, men siden ble markedet for risikoaktiva «virussmittet».
Fondet hadde en svakt negativ avkastning i januar. Det er lett å fastslå sammenhengen: tiltak for å
redusere smitten av coronavirus vil påvirke aktivitetsnivået i den globale økonomien negativt, og på
den måten svekke selskapenes finansielle styrke. Noen av de største kursutslagene kom i sektorer som
luftfart og i energirelaterte selskaper; disse sektorene er normalt lavt korrelerte. Vi observerte også
med interesse at fondet styrket seg mot slutten av måneden.
De viktigste positive bidragene kom fra Borr Drilling (+29 basispunkter (bp)), Stockmann (+22 bp) og
Nova Austral (+19 bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra Transocean (-41 bp), Ensco New
Jersey Finance, (-28 bp) og Valaris (-25 bp).
Borr Drilling løftet seg godt tidlig i måneden basert på nye låneavtaler med bankene og positive utsikter
for selskapet. I annen halvdel av januar falt obligasjonskursen noe tilbake på grunn av makrokonsekvensene av coronaviruset. Stockmann leverte sterke tall og obligasjonskursen kom opp som en
følge av dette. Nova Austral er et nordisk eid oppdrettsselskap som opererer i Chile. Obligasjonskursen
har tidligere kommet ned etter at det ble kjent at selskapet hadde feilrapportert informasjon om
dødeligheten i anleggene. Kursen har nå kommet en del tilbake på forventninger om at denne
situasjonen ikke vil få dramatiske konsekvenser for selskapet. Transocean kom ned på lavere oljepriser.
Det samme gjelder Ensco New Jersey Finance og Valaris.
Markedet er nå følsomt for overskrifter, særlig knyttet til coronaviruset. Samtidig har vi erfaring med at
saker som får mye oppmerksomhet i media ofte kan være gjenstand for et overdrevent fokus blant
markedsaktørene. En slik overfokusering fører gjerne til hva vi kan kalle «volatilitetsutbrudd» og
«likviditetssammentrekninger». I slike situasjoner vil markedet ofte oppleve perioder med
normalisering og tilhørende kursgevinster på obligasjonene. Slik vi vurderer det er vi høyst sannsynlig i
en slik situasjon nå.

FORTE Norge
Kurs per 31.01.2020: 216,2860
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

Oslo Børs’ fondsindeks falt med 1,76 prosent i januar, mens FORTE Norge hadde en avkastning på
-2,39 prosent. FORTE Norge ligger som nummer ti blant norske aksjefond siste år og som nummer ni
siste to år!
FORTE Norge har fire av fem stjerner i Morningstar!
Oljeprisen svekket seg med ti dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var ned til 56,6 dollar
per fat ved utgangen av januar. Dette skyldes hovedsakelig frykt for lavere etterspørsel fra Kina som en
følge av Corona viruset. Innen oljerelatert sektor var Equinor, BW Offshore og TGS negative
bidragsytere i FORTE Norge i januar, og trønderbedriften OKEA var eneste positive aksje innen
sektoren.
Lakseprisen hadde en svakere utvikling i januar og endte omkring 65 kroner per kilo for laks rundt 4-5
kg. De aksjene innen sjømatsektoren som bidro til positiv avkastning i FORTE Norge i januar var Lerøy
Seafood, Salmar og Grieg Seafood, mens MOWI bidro negativt.
I industrisegmentet bidro både Yara og Norsk Hydro til negativ utvikling i porteføljen i januar, mens
Scanship Holding hadde igjen et positivt bidrag i FORTE Norge denne måneden. Selskapet fikk positiv
analysedekning fra ulike meglerhus i løpet av januar.
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Telenor, Nordic Semiconductor og Schibsted
positivt i FORTE Norge denne måneden.
I Bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde Gjensidige, Storebrand og Entra positive bidrag til
fondets avkastning i januar, da det var en positiv stemning for forsikring og eiendomsselskap. DNB
hadde imidlertid en noe svakere utvikling innen banksektoren.
Innen shipping segmentet bidro igjen Wallenius Wilhelmsen positivt, mens Golden Ocean bidro
negativt til avkastningen i fondet denne måneden grunnet svakere rater.
Vi startet året brått med fokus på hvilke konsekvenser Corona viruset kan skape for menneskene i
verden og deretter eventuelt for makrobildet. I februar begynner selskapene rapporteringen for 4.
kvartal 2019 og det blir spennende å se hvilke signaler bedriftene sender ut i denne forbindelse.
Forventningene har komme en del ned i forkant, så det bør være mulig å innfri. Imidlertid vil det nok
som vanlig være store forskjeller både i rapportering og fremtids utsikter fra selskapene.

FORTE Global
Kurs per 31.01.2020: 201,7297
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Global fikk en avkastning på 0,15 prosent i januar. Dette er også avkastningen hittil i år. Positive
bidrag til avkastningen kom fra sektorene forsyning og informasjonsteknologi, mens energi og
materialer leverte relativt svakt.
Januar ga en fortsatt positiv avkastning for FORTE Global. Dette til tross for at spredningen av
coronaviruset påvirket markedene for risikoaktiva negativt. Det er interessant å legge merke til hvordan
avkastningsbidragene fordelte seg på ulike sektorer. Ettersom stressnivået i finansmarkedene økte
kommer det ikke som noen overraskelse at en lite volatil sektor som forsyningssektoren bidro sterkt.
Denne sektoren har mer konservative egenskaper på grunn av selskapenes stabile kontantstrømmer. De
sterke bidragene fra informasjonsteknologi kommer til tross for denne sektorens høyere volatilitet. Det
er grunn til å tro at teknologisektoren i mindre grad vil være påvirket av negative konsekvenser knyttet
til coronaviruset. Selskapene i sektorene med svakest bidrag var energi og materialer, disse sektorene
vil rimeligvis være mer utsatt for et lavere aktivitetsnivå i verdensøkonomien.
Faktoravkastningene i januar er vist relativt til verdensindeksen i figuren under. Vi kan legge merke til at
faktorer som lavvolatilitet og kvalitet har gjort det relativt sterkt, dette er ikke overraskende i et
markedsmiljø der risikoen økte. Interessant nok er også momentum aksjer, som regnes som mer
offensive, også blant vinnerne. Eksponering mot disse faktorene er en viktig posisjon i FORTE Global nå.

Avkastningen fremover vil rimeligvis være avhengig av nyhetsstrømmen om virusspredningen. Dette
innebærer både en risiko, men også en mulighet for god avkastning, fordi stressnivået kan falle
fremover.

FORTE Trønder
Kurs per 31.01.2020: 265,0293
Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng

Etter en sterk avslutning på fjoråret, ble det en tøff start på 2020 for FORTE Trønder. Fondet falt med
7.25 prosent i januar. Oslo Børs Fondsindeks var ned 1.76 prosent. FORTE Trønder er fortsatt nummer to
blant norske aksjefond på 5 år historikk!
Spredningen av Coronaviruset preget markedet denne måneden, og skapte frykt for lavere vekst i
verdensøkonomien. Det var hovedsakelig fondets overvekt i en rekke oljerelaterte og sykliske aksjer
som bidro til at FORTE Trønder falt mer enn indeks.
Oljeprisen var ned 14 prosent i januar, fra 66 dollar per fat til 56.6, og preget naturlig nok de
oljerelaterte aksjene i fondet. Okea var et positivt unntak, som steg i underkant av 4 prosent. Aker
Solutions bidro mest negativt til fondet utvikling, etter fall på 25 prosent. Aker BP og Equinor var ned
henholdsvis 9 og 5 prosent.
Også mange av selskapene innen industri utviklet seg veldig svakt i forhold til Fondsindeksen. Kværner,
Kongsberg Automotive, Elkem og Norsk Hydro var alle ned mellom 6 og 16 prosent i januar, og bidro
dermed veldig negativt til fondets utvikling. Vi synes alle har en veldig attraktiv prising på disse nivåene,
og ser fortsatt en betydelig oppside i disse selskapene på noe lengre sikt.
Blant bank- og finansselskapene i FORTE Trønder, utmerket Storebrand seg positivt denne måneden,
med oppgang på 2.7 prosent. DNB var ned 1.3 prosent.
Telecom- og teknologiselskapene stod seg veldig godt i forhold til markedet for øvrig i januar. Av de
større posisjonene i fondet, var Telenor den store vinneren. Selskapet leverte gode tall for 4. kvartal, og
endte måneden opp 6 prosent. Også Nordic Semiconductor bidro positivt, etter oppgang på i overkant
av 5 prosent.
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i januar, var Wallenius Wilhelmsen opp 12 prosent etter at
flere analytikere oppgraderte sine anbefalinger. Også Lerøy Seafood ga positivt bidrag, etter å ha steget
nærmere 3 prosent. På den svake siden var Golden Ocean og Flex LNG begge ned 17 prosent. Yara var
for øvrig ned rundt 8 prosent.
Ved inngangen til det nye børsåret opplevde vi et veldig godt momentum i porteføljen, støttet av
bedring i makrotall og en oljepris som nærmet seg 70 dollar per fat. Dette tok altså en brå vending da
Coronaviruset dukket opp. Frykten har igjen tatt overhånd, så lenge man er i en situasjon hvor de reelle
makroøkonomiske konsekvensene av virusutbruddet er ukjent. Og ekstra ille er det at det skjer i
nettopp Kina, som har vært selve motoren for den globale veksten de siste 10 årene. Vår oppfatning av
dette, er at markedene nå allerede har tatt høyde for en kort periode med svakere økonomisk vekst,
etterspørsel etter olje og andre råvarer. Når det er sagt, så har Kina i perioder med tilbakegang i løpet
av de siste årene, respondert med å stimulere økonomien. Det er nærliggende å tro at det vil skje igjen,
dersom man finner det nødvendig. Vi tror også at nyheter om en positiv utvikling rundt spredningen av
viruset, vil gi et betydelig løft for de sektorene som ble solgt kraftig ned som følge av viruset, og er
således optimistiske på at fondet skal kunne prestere bedre enn indeks i tiden som kommer. I sum
preges porteføljen av aksjer som er veldig attraktivt priset, og har en høy utbyttegrad som over tid
kommer fondsinnehaverne til gode.

Coronaviruset
SARS startet november 2002, men det var det ingen av oss som fikk med oss. Da Zhou Zuofen,
fiskeselgeren, ble innlagt 31. januar 2003 på Sun Yat-sen Memorial Hospital i Guangzhou ble det
imidlertid vanskelig å skjule faktum. Her smittet han 30 leger og sykepleiere. Der jobbet blant annet
doktor Liu Jianlun, en mann som 21. februar sjekket inn i Hong Kong i niende etasje på Metropole
Hotel. Resten er historie.
Det har vært nok av andre tilfeller. EBOLA satte eksempelvis en skrekk i oss i 2014. Andre sykdommer,
som MERS, har finansmarkedene overhode ikke brydd seg om, og det har en matematisk forklaring. De
markedsmessige effektene av slike hendelser bruker normalt sett å være små. Men under ligger alltid
den fete halerisikoen. Mutasjonen du ikke ønsker skal skje. For en dag kommer den.
Men først, nok en gang kan vi konkludere med at alt var bedre før. Et tilbakevendende faktum der
observasjonene stiger i takt med egen alder. Ta SARS for eksempel. Det var tider det. Da utgjorde Kinas
andel av verdens aluminiums konsum noe slikt som 17 %, mot drøye 57 % i dag. Nikkel på sin side har
gått opp fra 7 til 53 %, mens av samlet global jernmalmimport er den kinesiske andelen økt fra 21 % til
ca. 48 %. Og er du tysker er det sikkert interessant å vite at Kinas andel personbiler har stormet opp fra
7,3 % til over 34 %. Det vi prøver å si, er at vi skal møte det som nå skjer med et åpent sinn i forhold til
at det kan være andrehåndseffekter her som er røffere enn det vi sist opplevde. Dette i en tid der
Corona brukte bare 1/3 av tiden å smitte like mange som SARS.
Det er en grunn til at Kina har isolert 40-50 millioner mennesker. De er jo oppriktig bekymret.
Dødsraten til Corona er så langt et sted mellom 2 og 4 %, med all den usikkerhet også dette tidlige
tallet har. En vanlig influensa har tilsvarende normalt sett opptil 0,1 %. Så nei, Corona har ikke startet
som en vanlig influensa. Og nei, det er ikke bare de eldre og uproduktive som dør, selv om de er
absolutt i flertall i de første oversiktene. Det er en usymmetrisk usikkerhet her. I starten kan vi ha en
tendens til å nedvurdere begge de to forholdstallene.
For i virusenes tid leverer Kina på kraftfulle tiltak. Finansmarkedet har fått en likviditetsmessig support
det aldri før har fått i Kina. Og når man stenger Macau for 15 dager er det alvor. For den lengste tiden
verdens gambling hovedstad noen gang har vært stengt er 33 timer, under den kraftige tyfonen i 2018.
Noen andre forskjeller fra SARS versus i dag, ja utover at den kinesiske økonomien nå utgjør over det
dobbelte i forhold til den gang? Ja, besøkende fra Asia til USA er økt fra rundt 6 millioner i året til 12
millioner.
Men er alle tallene på bordet? Basert på anekdoter og logikk høres det virkelig ikke slik ut. Det er en
god sannsynlighet for at neste uke eller to blir spennende hva angår korona. Nå som det kinesiske
nyttåret er over. For etter en heftig periode med reiseaktivitet, derav 16.202 flypassasjerer ut fra
Wuhan til Bangkok i januar, er det nye tilfeller vi skal se etter. Eksempelvis mottar Etiopia daglig 1.500
flypassasjer fra Kina. Ikke ment å være fordomsfull, men det kan jo tenkes oppfølgingen i helsevesenet
der er noe lavere enn i Tyskland. Men ikke bare utenfor Kina blir det spennende. Skulle det bli slik at
kystsonen av Kina med sin massive industriproduksjon får høy grad av smitte vil det påvirke oss alle. For
en stund.
For nå er det er nok av historier fra Kina der folk som har pådratt seg milde symptomer ikke blir testet.
De har bare ikke kapasitet. Det er jo tross alt litt rart at det er bare 243 stykker som angivelig er smittet
i Shanghai mens et cruise skip i Japan nå alene har 10 bekreftet smittete. Det er noe som ikke stemmer
her.

Og nå tenkte jeg ikke på at cruise er det siste du har lyst å dra på nå. Den gode nyheten er at når
nevneren økes skal kanskje dødsraten ned (det skal dog sies at det ryktes at flere har dødt hjemme, så
hvem vet egentlig). Den potensielt dårlige nyheten er at ting kommer til å se verre ut (mer smittete
altså) før dette forhåpentligvis topper ut.
Joda, det er virkelig mye sykdom i verden, og det betyr stort sett ingen ting for vekst på langt sikt.
Heller ikke på mellomlang sikt. Trendveksten siden 1200 tallet er høyst lite påvirket av Svartedauden.
Men dette er en månedskommentar, ikke en akademisk gjennomgang av de siste 800 år.

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.

