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Begynner å nærmer oss et godt kjøpstidspunkt i aksjemarkedene?
Spredningen av koronaviruset uroet markedene også i februar. Viruset smitter hurtig mellom
mennesker, og viruset har spredd seg til alle kontinenter. Som følge av viruset falt verdens
aksjebørser falt mye i februar, og oljeprisen har sunket.
Hovedindeksen på Oslo Børs sank 9,14 prosent i februar, og er ned 10,86 prosent hittil i år.
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 8,08 prosent i februar, og er ned 9,09
prosent hittil i år.
I USA er økonomien i fremgang i starten av 2020. I februar ble det meldt om en arbeidsledighet i
januar på 3,6 prosent av arbeidsstokken. Det var blitt ansatt 225 000 personer utenfor jordbruket i
denne måneden. Veksten i timelønn steg med 3,66 prosent. Dette er i en fallende trend, og
avtagende press på lønningene kan senke inflasjonen i USA. Ellers er det mange flere kvinner som er i
faste jobber, slik at det er jevnt fordelt mellom kjønn i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten blant
unge under 25 år, er på 8,2 prosent. Fase 1-handelsavtalen med Kina er undertegnet. Likevel har det
blitt pålagt ytterligere toll på kinesiske varer. For USA er dette inntekter som medfører at trenden
med handelsunderskudd de siste tiårene nå er snudd til et handelsoverskudd. Koronaviruset har også
påvirket det amerikanske aksjemarkedet. Den brede indeksen Standard & Poor 500 sank 8,4 prosent i
februar. Som følge av svakere økonomisk utvikling har den amerikanske sentralbanken senket sin
innskuddsrente med 0,5 prosent i begynnelsen av mars.
I Europa kommer det nå en ny flyktningestrøm fra krigsherjede Syria. Tyrkia, som er en part i
konflikten, sender flyktningene videre til Hellas. Dermed vil dette bli et problem for EU. Den tyrkiske
presidenten Erdogan lekket at Tyrkia hadde blitt lokket med 100 millioner euro for å beholde
flyktningene i Tyrkia, men hadde avslått tilbudet. Dette kommer i tillegg til de problemene som har
oppstått ved at Storbritannia nå formelt er ute av EU. Koronaviruset vil senke den økonomiske
veksten ytterligere. Det kan fort medføre at EU får negativ vekst fremover, og havner i resesjon. Hvis
økonomien forverrer seg mye, vil det forventes at den europeiske sentralbanken vil komme med
tiltak som bedrer den økonomiske utviklingen.
I Kina kommer den økonomiske veksten til å falle mye. Årsaken er at det totalitære styresettet i
landet ha tatt store grep for å hindre at koronaviruset spres ytterligere. Blant annet er store fabrikker
blitt stengt ned, og det kommer nesten ikke vareforsendelser fra Kina. Hvis veksten i Kina senkes
mye, vil den globale økonomiske veksten også falle, fordi Kina er en stor vekstmotor i den globale
veksten. Dessuten er landet en stor forbruker av olje.

Futures-prisen på olje sank 12,3 prosent fra 56,62 dollar per fat til 49,67 dollar per fat i februar.
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, sammenlignet
med euro og dollar. Vi tror på en høyere oljepris fremover, kombinert med styrking av norske kroner,
fordi det er innbakt mye negativt i makrobildet om dagen. Samtidig er det møte i OPEC i begynnelsen
av mars, og dette kan avstedkomme en reduksjon i produksjonen, som vil balansere oljemarkedet.
Spotprisen for laks var i overkant av 60 kroner per kilo i slutten av februar. 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 3,9 prosent av arbeidsstyrken,
sesongjustert for perioden november til januar. Dette er noe lavere enn forrige måling, som viste en
ledighet på 4,0 prosent. Ledigheten er fortsatt på et relativt lavt nivå. En arbeidsledighet på 3-4
prosent gir ikke press i økonomien.
Koronaviruset har styrket amerikanske dollar og mange andre valutaer har sunket i verdi. 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.
Samtidig vil den globale veksten bli noe lavere, fordi fabrikker i Kina har vært stengt en periode.
Vi forventer at vi begynner å nærmer oss et godt kjøpstidspunkt i aksjemarkedene
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FORTE Pengemarked
Kurs per 28.02.2020: 98,7971
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,04 prosent avkastning i februar, mens referanseindeksen, ST1X, steg
0,10 prosent. Hittil i år er fondet opp 0,37 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,13 prosent.
I februar sank 3 måneders Nibor fem basispunkter til 1,72 prosent. Vi forventer at 3 måneders Nibor
vil holde seg rundt dette nivået fremover, men er litt urolig for den norske kjerneinflasjonen.

Kilde: Online Trader
Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var opp fem basispunkter i februar, og dette
hadde negativ avkastning for fondet.
Årlig kjerneinflasjon var på 2,9 prosent ved utgangen av januar. Dette er langt over inflasjonsmålet på
2,0 prosent. Norske kroner har falt mye mot de store valutaene som euro og dollar. Om lag 60
prosent av det norske forbruket importeres. Dette medfører at det importeres inflasjon.
Norges Bank har som mandat å holde stabil inflasjon, og går kjerneinflasjonen videre opp, kommer
sentralbanken i et dilemma. De kan ikke vente med rentehevinger hvis inflasjonen kommer ut av
kontroll. 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.

FORTE Obligasjon
Kurs per 28.02.2020: 111,9413
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,24 prosent i februar, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,20
prosent. Hittil i år er fondet opp 1,08 prosent, mens indeksen er opp 0,89 prosent. Det er først og fremst høyere
kredittpåslag som har hatt negativ effekt for fondet denne måneden. Det positive med dette er at effektiv rente
fremover blir høyere.

Kilde: Bloomberg
Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,45 prosent (ned 22 basispunkter), mens den
oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 5 basispunkter til 1,72 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 (høyere kurser).
I løpet av de 3 siste handledagene i februar har kredittpåslaget blitt betydelig høyere, og har reversert fallet i
kredittpåslag som kom tidligere i år. Kredittpåslaget er om lag kommet tilbake der det startet ved årets
begynnelse. Alle banklånene har sunket mye i kurs i slutten av februar, og vi snakker da om endinger i
kredittpåslag tilsvarende 20 basispunkter på fondsobligasjoner, ti på ansvarlige lån og fem basispunkter på
seniorlån bare de tre siste børsdagene. Årsaken er at kredittpåslaget på utenlandske bankpapirer har økt som
følge av frykten for koronaviruset. 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.
Et relativt høyt kredittpåslag, sammen med 3 måneders Nibor, gir høye kupongrenter. Det betyr god avkastning
for fondet i 2020.

FORTE Kreditt
Kurs per 28.02.2020: 88,6534
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -1,88 prosent i februar. Hittil i år har avkastningen vært på -2,88
prosent. Spredning av koronaviruset utenfor Kina har ført til svekkede vekstutsikter og markedsuro.
Finansmarkedene opplevde uro gjennom de siste to ukene i februar. Den direkte foranledningen var
rapporter om spredning av koronaviruset utenfor Kina. Markedsreaksjonen kan forstås som at
markedsaktørene tror at den økonomiske aktiviteten vil svekkes i tiden fremover. Det kan også tenkes
at markedsaktørene nå diskonterer mulighetene for en pandemi.
Et vesentlig element i forvaltningen av FORTE Kreditt er tilpasning av porteføljens markedseksponering
basert på hvor vi tror vi er i kredittsyklusen. Basert på ulike indikatorer for graden av risiko, likviditet og
økonomisk styrke reduserte vi porteføljens markedseksponering i første del av februar.
De sterkeste bidragene til avkastningen i februar kom fra Gemma (+ 13 basispunkter (bp)), fulgt av
Norwegian Air Shuttle (+ 13 bp) og Floatel (+ 4bp). De svakeste bidragene kom fra Ensco (-51 bp),
Valaris (-50 bp) og Borr Drilling (-42 bp). Energirelaterte utstedere og flyselskaper var blant sektorene
som hadde den svakeste utviklingen i februar. I lys av dette kan det være overraskende at Norwegian
Air Shuttles obligasjon har gitt ett av de sterkeste positive bidragene til avkastningen. Dette skyldes at
obligasjonene ble solgt før kursfallene satte inn.
Nå i begynnelsen av mars, ser vi et stemningsskifte i finansmarkedene. Denne positive endringen
skyldes at G7-landene har signalisert koordinert mottiltak mot koronavirusepidemiens effekter på
økonomien. Samtidig forventes det nye produksjonskutt fra OPEC+.
De økonomiske mottiltakene kan også sees i sammenheng med den direkte håndteringen av
epidemien. Vår forståelse er at det gjøres kliniske tester at anti-virus medisin, der resultatene antas å
foreligge i april. I løpet av et par måneder forventes det at medisinen kan produseres i store volumer,
og i løpet av neste år forventes en vaksine mot koronaviruset.
Fremover tror vi at nyhetsstrømmen knytet til koronavirusutbruddet vil kunne drive markedet både
opp og ned. Samtidig vil høyere effektive renter og effekten av en stimulerende økonomisk politikk
trekke i retning av høyere avkastning.

FORTE Norge
Kurs per 28.02.2020: 195,5602
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

Oslo Børs’ fondsindeks falt med 8,98 prosent i februar, mens FORTE Norge hadde en avkastning på
-9,58 prosent. FORTE Norge ligger som nummer tolv av norske aksjefond siste år og som nummer ni
siste to år.
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar!
Oljeprisen svekket seg med over seks dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var ned til 50,1
dollar per fat ved utgangen av februar. Innen oljerelatert sektor var Equinor, Aker BP og Subsea 7
negative bidragsytere i FORTE Norge i februar, og Northern Drilling var eneste positive aksje i fondet
innen sektoren.
Lakseprisen hadde en noe bedre utvikling i februar og endte omkring 69 kroner per kilo for laks rundt 4
-5 kg. Den aksjen innen sjømatsektoren som bidro til positiv avkastning i FORTE Norge i februar var
Norway Royal Salmon, mens MOWI bidro mest negativt.
I industrisegmentet bidro Norsk Hydro til negativ utvikling i porteføljen i februar da selskapet skuffet i
rapporten for 4. kvartal 2019, mens Yara og Borregaard hadde positive bidrag i FORTE Norge denne
måneden. Selskapene kom med oppløftende kvartalsrapporter i løpet av måneden.
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Telenor, Nordic Semiconductor og Schibsted
negativt i FORTE Norge denne måneden, grunnet svakt sentiment innen sektoren.
I bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde Storebrand et negativt bidrag til fondets
avkastning i februar, da selskapet leverte svake kvartalstall og lange renter falt i måneden.
Innen shipping segmentet bidro Wallenius Wilhelmsen negativt på grunn av virusfrykt og midlertidig
stans i bilproduksjonen hos Hyundai, mens Golden Ocean bidro svakt positivt til avkastningen i fondet
denne måneden.
Vi startet året brått med fokus på hvilke konsekvenser koronaviruset kan skape for menneskene i
verden og deretter eventuelt for makrobildet. Dette eskalerte i februar og Oslo Børs falt nesten ti
prosent. Selskapene har rapportert for fjerde kvartal og det har vært ulike utfall og store
kursreaksjoner i etterkant av fremleggelsene. Nå er fokuset igjen på makrobildet og om
virusproblematikken vikler verden inn i en resesjon, eller om det viser seg å være håndterbart for
bedriftene og myndighetene.

FORTE Global
Kurs per 28.02.2020: 186,4916
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Global fikk en avkastning på -7,55 prosent i februar. Hittil i år har avkastningen vært på -2,39
prosent. Sektorer som helse og telekommunikasjon gjorde det relativt sterkt, mens sektorer som energi
og industri gjorde det relativt svakt.
Koronaviruset lot til å være det eneste som gjaldt, i alle fall i løpet av de to siste ukene av februar. På få
dager opplevde de globale aksjemarkedene et hurtig, om enn ikke et veldig stort, fall. En slik reaksjon er
rimelig siden den økonomiske aktiviteten i verdensøkonomien må antas å bli påvirket negativt av
koronavirusutbruddet. En slik påvirkning kommer både gjennom etterspørselseffekter (eksempelvis
etter flyreiser) og tilbudssideeffekter (eksempelvis gjennom forsinkelser av leveranser av innsatsfaktorer
og halv-fabrikata). Som et eksempel på det siste fikk Apples melding om at de opplevde forsinkelser på
deleleveranser fra kinesiske produsenter til iPhone mye oppmerksomhet i media.
Sektoravkastningene i februar er vist relativt til verdensindeksen i figuren under. Vi kan legge merke til
flere interessante ting: For det første er forsyningssektoren vinneren blant sektorene. I et vanskelig
marked er ikke det overraskende. Forsyningssektorens stabile kontantstrømmer gjør den til en
konservativ sektor. Dernest kan vi legge merke til at informasjonsteknologi gjør det relativt sterkt, til
tross for en svak periode mot slutten av februar. En rekke kommentatorer har pekt på faren for avbrekk
i produksjonen og leveransene fra kina til selskaper i teknologisektoren. Kursutviklingen tyder ikke på at
markedsaktørene legger stor vekt på denne faren. Energisektoren er tapersektoren. Interessant nok
skjedde det relative fallet i energisektoren i annen halvdel av januar. Siden har sektoren gitt en
avkastning på linje med markedet som helhet.

Avkastningen fremover vil være avhengig av nyhetsstrømmen om virusspredningen. Myndighetens bekjempelse
av virussmitten direkte, og de indirekte økonomiske konsekvensene, vil drive avkastningen i det globale
aksjemarkedet fremover.

FORTE Trønder
Kurs per 28.02.2020: 228,6807
Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng

Etter et knallsterkt børsår i 2019 , har vi fått en tøff start på 2020 i FORTE Trønder. Fondet falt med 13,7
prosent i februar. Oslo Børs’ fondsindeks var ned ni prosent. FORTE Trønder er fortsatt nummer tre blant
norske aksjefond på fem års historikk!
En eskalering i spredningen av koronaviruset preget markedet også denne måneden, og har skapt frykt
for at dette utvikler seg til en pandemi, noe som gir betydelige 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 11,5 prosent i januar, fra 56,5 dollar per fat til 50,1, og preget naturlig nok de
oljerelaterte aksjene i fondet. Aker BP og Equinor, som er blant fondets største posisjoner, var begge
ned rundt 15 prosent. Okea var ned nærmere 23 prosent, mens Aker Solutions og DNO falt rundt 30
prosent. Når vi ser på prisingen av disse selskapene på dagens kurser, tror vi at dette er en svært god
kjøpsmulighet i et noe lengre perspektiv.
Også mange av selskapene innen industri utviklet seg veldig svakt i forhold til fondsindeksen. Kværner,
Kongsberg Automotive, Elkem var alle ned mellom 17 og 23 prosent. Norsk Hydro klarte seg noe bedre,
og endte ned åtte prosent. Tar man i betraktning at aksjene falt nesten like mye i januar, mener vi at
det nå er tatt høyde for mange negative nyheter. Vi synes alle har en veldig attraktiv prising på disse
nivåene, og ser også i disse selskapene en betydelig oppside på noe lengre sikt. Norsk Hydro, som er en
av fondets største posisjoner, prises eksempelvis nå til 60 prosent av bokførte verdier, en prising vi så
sist når finanskrisen var på sitt verste.
Blant bank- og finansselskapene i FORTE Trønder, var DNB og Storebrand ned henholdsvis 4 og 16
prosent. Aker falt forøvrig 17 prosent.
Telekom- og teknologiselskapene i fondet klarte ikke å følge opp den sterke trenden fra forrige måned.
Telenor var ned 10 prosent, og Nordic Semiconductor ned 16 prosent. I Nordic Semiconductor benyttet
vi kursfallet til å kjøpe oss ytterligere opp. Mot slutten av måneden tok vi for øvrig inn en ny teknologi
aksje, Kahoot, etter at den hadde falt nærmere 40 prosent fra toppen, som ble satt i januar. Vi har fulgt
selskapet en god stund nå, og synes den er konseptuelt veldig spennende i kombinasjon med gode
vekstmuligheter.
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i januar, var Yara beste positive bidragsyter etter å ha steget
nærmere to prosent. Den sterke utviklingen relativt til markedet kom som følge av at de leverte bedre
tall enn ventet for fjerde kvartal 2019. Også Lerøy Seafood og Austevoll stod seg noe bedre enn
markedet i februar. Ellers så var flere av aksjene innen shipping ned 15 til 30 prosent. Vi valgte å ta inn
Frontline i februar, etter at aksjen har korrigert med 35 prosent hittil i år.
Selv om vi befinner oss i en situasjon hvor de reelle makroøkonomiske konsekvensene av
virusutbruddet foreløpig er ukjent, tror vi ikke at dette fører til en vedvarende økonomisk nedtur. I
utsatte områder tar en betydelig del av produksjon og handel «en pause», men vi anser dette som
midlertidig. I sum preges porteføljen av aksjer som er veldig attraktivt priset, og har en høy utbyttegrad
som over tid kommer fondsinnehaverne til gode. Vi er forsiktige optimister!

Et aksjefall for historiebøkene, gir fantastiske muligheter!
Fondsindeksen ved Oslo Børs endte den siste uken av februar med et fall på 11,5 prosent. Den ledende
S&P 500 indeksen i USA var ned 10 prosent i samme uke. Flere av de ledende indeksene i Europa
opplevde den verste børsuken siden finanskrisen. Dette er et aksjefall for historiebøkene. Vi vil her
forsøke å se litt på årsaken til det som har skjedd, hvor vi nå står og hva man kan forvente fremover. Og
ikke minst hvilke fantastiske muligheter dette vil gi!
Ved inngangen til det nye børsåret opplevde vi et veldig godt momentum i aksjemarkedet, støttet av
bedring i makrotall og en oljepris som nærmet seg 70 dollar per fat. Vi fikk også en slutt på
handelskrigen mellom USA og Kina, i alle fall midlertidig. Den gode stemningen forsvant imidlertid fort
da Koronaviruset dukket opp i Kina. Etter hvert som spredningen også har inntatt andre kontinenter, og
tilsynelatende virker ute av kontroll, har børsene vært preget av redsel for at dette ender med en
pandemi som sender verdensøkonomien inn i en resesjon (negativ økonomisk vekst). Vi befinner oss i
en situasjon hvor de reelle makroøkonomiske konsekvensene av virusutbruddet foreløpig er ukjent,
godt dokumentert av at de foreløpige estimerte konsekvensene fra ulike makroøkonomer har svært
store avvik. At dette har rammet Kina så sterkt, som har vært selve motoren i den globale veksten de
siste ti årene, gjør selvfølgelig at man blir ekstra bekymret for ringvirkningene gjennom hele
verdikjeden i verdensøkonomien. Siden Kina er verdens største importør av olje og andre råvarer, har
også dette rammet selskaper innen disse sektorene ekstra hardt på Oslo Børs. Equinor og Aker BP, som
er de to største oljeselskapene på Oslo Børs med en solid balanse, var ved månedsslutt i februar ned
rundt 25 prosent fra toppen i januar. Mindre selskaper innen sektoren har gjerne falt med nærmere 50
prosent i samme periode. Også mange selskaper innen industri og shipping er ned mellom 20 og 40
prosent i løpet av få uker. Vi er nå i fasen hvor en kombinasjon av pessimisme og frykt råder. Hva kan vi
da forvente fremover?
Bakteppet for vårt markedssyn er at selv om vi er langt ute i oppgangssyklusen etter finanskrisen, så
tror vi ikke tiden er inne for en vedvarende økonomisk nedtur. En epidemi, eller til og med en pandemi,
endrer ikke dette - slik vi ser det. Selv om denne markedsbevegelsen nær sagt var umulig å forutse før
man hørte om viruset, og fallet har eskalert svært raskt i takt med spredningen, har vi som forvaltere
vært med på lignende markedsbevegelser tidligere. Også forårsaket av virusutbrudd. COVID19 har
ifølge forskere både en høyere spredningstakt og høyere dødelighetsrate enn andre virusutbrudd vi har
opplevd i moderne tid, og vil sannsynligvis derfor også gi større negative ringvirkninger. Det er
selvfølgelig først og fremst trist, og det påvirker verden i en uviss periode. I utsatte områder tar en
betydelig del av produksjon og handel «en pause». Ser man på børsfall i tilknytning til tidligere
epidemier, har de alle vært veldig «V-pregede» i utforming. Altså raskt og brutalt ned, og raskt opp
igjen. Dette kan nok noe forenklet forklares med at man tar en pause i forbindelse med sykdom, men at
man kommer relativt raskt tilbake til hverdagen igjen, dersom ettervirkningene ikke blir altfor store. Og
aksjemarkedet har ofte bunnet når nyhetene fra Verdens Helse Organisasjon (WHO) er på det verste. Vi
kan i så måte minne om at S&P 500-indeksen i USA nådde sitt foreløpige bunnpunkt når WHO
oppgraderte risikonivået fra «høy» til «svært høy» på siste børsdag i februar. Den mest fulgte indeksen
i hele verden steg nærmere tre prosent i timene etterpå. Verdt å merke seg er også at vi nå ser
oppmuntrende tall i forhold til antall syke og friskmeldte i Kina. Dette vil sannsynligvis medføre at
industrien i Kina sakte kommer i gang igjen, deretter handelen. Det er veldig positivt. Når det er sagt, er
det naturlig å anta at det kommer flere negative nyheter i tiden fremover, både i forhold til virusets
spredning til nye steder og dets samfunnsøkonomiske konsekvenser. Vi må derfor forberede oss på at
det kan bli verre før det blir bedre, også på Oslo Børs.

Oslo Børs fondsindeks er i skrivende stund ned i overkant av 12 prosent siden viruset fikk et navn. På sektornivå
har vi foreløpig sett svært store forskjeller. Det er ikke utenkelig at det i en eventuell neste fase av korreksjonen
vil se annerledes ut, og at det er andre sektorer enn olje, industri og shipping som leder an i fallet. Foreløpig har
aksjer innen finans, eiendom og sjømat stått seg relativt bra. WHO har ennå ikke brukt ordet pandemi, så det er
rimelig å anta at det ennå kan gjenstå en «panikkfase», også på børsen. Vi har ved tidligere korreksjoner vist
følgende graf til våre kunder for å illustrere de ulike emosjonelle fasene i en børssyklus. Og man kan godt
kjenne seg igjen i at vi nå er et godt stykke nede på høyresiden i den grønne grafen der…

Her kan det være verdt å også minne om at børsen alltid snur før de gode nyhetene kommer. Markedene har
etter alle større korreksjoner gått opp mere «på tross av», enn «på grunn av» nyheter i første fase av en
snuoperasjon. Det er derfor veldig vanskelig å time en bunn. Så for de som tenker å benytte denne
korreksjonen til å øke sin eksponering i aksjer, kan man like gjerne starte nå. Siden utfallsrommet fortsatt er
stort, gjør man nok imidlertid lurt i å porsjonere kjøpene. Slik vi ser det, kan dette være en korreksjon på rundt
20 prosent, når man etter hvert gjør opp status. Men erfaringen tilsier at vi lengre frem i tid, sannsynligvis vil se
tilbake på dette som en fantastisk kjøpsmulighet. Vi er forsiktige optimister!
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