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Avtagende stress i finansmarkedene
Gjennom august har vi sett flere tegn på at stresset i finansmarkedene har avtatt. Stresset var på sitt
sterkeste på høyden av koronakrisen i mars i år. Siden har stresset avtatt både i finansmarkedene og
i realøkonomien. Tegn på avtagende stress finner vi i høyere aksjemarkeder, lange renter som har
snudd oppover, lavere volatilitet i opsjonsmarkedet og fallende arbeidsledighet.
Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte oppover og steg 4,00 prosent i august, men er ned 7,75
prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land som inkluderer dividender, målt i amerikanske
dollar, steg 6,12 prosent i august, og er opp 4,75 prosent hittil i år. Aksjemarkedene har altså
kommet seg etter å ha falt markant i andre kvartal. Kursoppgangen i aksjemarkedene ute og
hjemme er et eksempel på at stresset i finansmarkedene er på retur.
Aksjemarkedene har derimot gitt en svært ulik utvikling for ulike sektorer. Teknologiaksjer og
konsumentvareaksjer har hatt en langt bedre utvikling enn energiaksjer og finansaksjer. Det er lite
tvil om at forklaringen av disse ulikhetene har mye å gjøre med korona pandemien.
Rentemarkedene har hatt en utvikling som er en parallell til utviklingen i aksjemarkedene. I
koronakrisen falt både korte og lange renter mye. Rentefallet må dels tolkes som resultatet av den
stimulerende pengepolitikken, med lave nøkkelrenter og rikelig likviditet, og delvis som en
forventing om anemisk vekst og lav inflasjon. Pengepolitikken har størst innvirkning på korte renter,
mens forventinger til økonomisk vekst har større betydning for lange renter.
Siden har lange renter kommet noe opp, mens korte renter har fortsatt å falle. Vi tolker denne
utviklingen som at markedsaktørene nå tror at den stimulerende pengepolitikken vil vedvare lenger,
og at vekstutsiktene nå er mer positive enn for kort tid tilbake. Vi legger også merke til at denne
utviklingen fører til en brattere rentekurve. Dette skaper mer rom for å drive aktiv renteforvaltning
fremover.
Råvaremarkedene har sett store svingninger. Oljeprisen falt til sitt laveste nivå på flere år. 21. april
handlet Brent Blend under tyve dollar per fat. I skrivende stund er oljeprisen 45.76, noe som
innebærer en prisvekst på 137 prosent siden bunnen i april. Gullprisen har også oppført seg som en
jojo. Sammenlignet med starten på året er gullprisen opp over 30 prosent. En stund lå gullprisen
over2000 dollar per unse (en unse er litt over 28 gram); et nivå som aldri har vært sett tidligere.
Aksjevolatiliteten, slik den blir handlet i opsjonsmarkedet, har falt mot normale verdier etter å ha
ligge på krisenivåer på høyden av koronakrisen. VIX-indeksen, ofte omtalt som fryktindeksen, nådde
et nivå over 80 i mars, men ligger nå på cirka 25. Dette er noe forhøyet sammenlignet med nivået
før koronakrisen. I siste halvdel av august steg VIX-indeksens nivå noe. Enkelte kommentatorer
setter dette i sammenheng med presidentvalgkampen i USA.

Realøkonomien viser også tegn til avtagende stress. Eksempelvis er den såkalte PMI-indeksen
kommet en del opp etter bunnen i mars. Selve nivået forblir lavt, noe som reflekterer vedvarende
problemer i næringslivet knyttet til korona-pandemien. Ledigheten har falt markant tilbake etter
toppen i april og økonomenes vekstanslag for den norske økonomien ser friske ut, etter
oppbremsingen i annet kvartal.
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FORTE Pengemarked
Kurs per 31.08.2020: 99,4350
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,25 prosent avkastning i august, mens referanseindeksen, ST1X, steg
0,01 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,00 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,60 prosent.
I løpet av august var 3 måneders Nibor ned 5 basispunkter, til 0,23 prosent. Norges Bank holder
fortsatt en innskuddsrente på 0 prosent

Kilde: Online Bloomberg
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. Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var noe ned og ligger nå på 60
basispunkter. Kredittpåslagene hever forventet avkastning noe over nøkkelrenten, tremåneders
NIBOR.
Vi er glade for at avkastningen for FORTE Pengemarked nå har passert ett prosentpoeng. Denne
avkastningen understreker dette produktets fine egenskaper som et alternativ til bank-plasseringer.

FORTE Obligasjon
Kurs per 31.08.2020: 112,9948
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,77 prosent i august, mens referanseindeksen, NORM, var
opp 0,05 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,03 prosent, mens indeksen er opp 2,41 prosent. Det er først
og fremst noe lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved
nye låneopptak) som har gitt fondet dets sterke avkastning denne måneden.

Kilde: Bloomberg

Den blå kurven viser at 5 års Nibor fastrente endte måneden på 0,75 prosent (opp 17 basispunkter),
mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 5 basispunkter til 0,23 prosent.
Endringene i rentene ga liten kortsiktig negativ effekt for fondet, fordi fondet har veldig lav
rentefølsomhet (det vil si hvordan endring i renten påvirker kursen). Norges Bank holder fortsatt en
innskuddsrente på 0 prosent.
Når vi betrakter figuren kan vi konkludere med at rentenivået er lavt sammenlignet med nivåene som
vi så i forkant av korona-krisen. Det er også lett å fortolke økningen i lange renter som at
markedsaktørene forventer en normalisering fremover. En normalisering bør innebære ytterligere
renteøkning, noe som vil være negativt for aktører som er eksponert mot renterisiko. FORTE
Obligasjon er i dag i liten grad eksponert for renterisiko.
En lav eksponering mot renterisiko oppnås ved å holde flytrentepapirer. Et fastrentepapir vil falle i
kurs når renten stiger, fordi kupongrenten er lavere enn markedsrenten, mens for en
flytrenteobligasjon vil kupongrenten stige med markedsrenten. Å velge rett nivå for rentefølsomheten
er en viktig valg for en forvalter av en obligasjonsportefølje som FORTE Obligasjon.
Når renten er lav må den løpende avkastningen komme fra kredittpåslag. Figuren under viser
utviklingen i kredittpåslag er illustrert i figuren under.

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. Det
er dette figuren over illustrerer.
I løpet av august falt kredittpåslagene noe. Grovt sett er kredittpåslagene tilbake til nivåene som vi så
før koronakrisen. Fallende kredittpåslag bidrar til økende avkastning i fondet.
Til tross for en normalisering av kredittpåslagene har vi tro på at FORTE Obligasjon vil gi en fin avkastning fremover. Hvis vi tenker på det relative forholdet mellom renter og kredittpåslag, så er det lett å
tenke at det samme kredittpåslaget er mer verdifullt nå enn tidligere. Da er det også lett å se for seg
at markedsaktørene byr opp kursen på obligasjonene og presser kredittpåslagene inn. I et slikt scenario vil FORTE Obligasjon levere en avkastning som er høyere enn den gjennomsnittlige effektive renten på obligasjonene.

FORTE Global
Kurs per 31.08.2020: 191,2321
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Global fikk en avkastning på 3,16 prosent i august. Hittil i år har avkastningen vært på -5,06 prosent.
Sterke globale aksjemarkeder gir bakgrunn for det sterke resultatet. Sektorer som konsumentvarer og
informasjonsteknologi gjorde det relativt sterkt, mens sektorene energi og forsyning gjorde det relativt svakt.
FORTE Global fikk en fin avkastning i august etter at de globale aksjemarkedene viste styrke. En styrket krone
holdt avkastningen en del tilbake. Det er særlig svekkelsen av dollar som får betydning for FORTE Globals
avkastning. Dollaren svekket seg fra et nivå på 9,10 i slutten av juli til 8,72 ved utgangen av august.
De ulike sektorene har hatt en svært ulik avkastning i august, og hittil i år. Det er særlig teknologiaksjer og
konsumentvareaksjer som har hatt en sterk utvikling. Sektorer som finans og energi har hatt en svak utvikling.
Den relative utviklingen for ulike sektorer sammenlignet med verdensindeksen er vist i figuren.

FORTE Global har særlig overvektet sektorene informasjonsteknologi og helse. De største undervektene finner vi
i finans og energi. I august bidro overvektingen av teknologi og undervektingen av energi positivt til
avkastningen.
I løpet av sommeren har de globale aksjemarkedene ligget relativt flatt. Fornyede bekymringer knyttet til
koronapandemien har holdt markedene tilbake. Til tross for høyere risiko i markedet, så opplever vi at
verdsettelsene er understøttet av myndighetenes stimulerende politikk, samtidig som en normalisering av
økonomien har gitt fornyet vekst i flere regioner. Verdens sentralbankers tilførsel av likviditet til økonomien vil
også legge en demper på markedsvolatiliteten i tiden som kommer.
Sektorallokering er en viktig komponent i FORTE Globals strategi. Hvis vi ser på den relative avkastningen for
ulike sektorer, som illustrert i figuren, ser vi at de sektorene som har hatt den sterkeste relative avkastningen
hittil i år er teknologi, konsumentvarer og helse. I samme periode har energi, finans og industri gjort det relativt
svakt. Vi er glade for å kunne si at teknologi, konsumentvarer og helse er de sektorene som har høyest overvekt i
porteføljen.
FORTE Globals avkastning vil være knyttet til utviklingen i det globale aksjemarkedet. Dersom vi virkelig er inne i
en periode med avtagende stress i finansmarkedene, så er dette positivt for utsiktene til fortsatt positiv

FORTE Trønder
Kurs per 31.08.2020: 236,6021
Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng

I august steg FORTE Trønder med 3.2 prosent, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 4.2 prosent. Hittil i
år er fondet ned 17.2 prosent. FORTE Trønder er fortsatt i toppen blant norske aksjefond basert på fem
års historikk.
Oljeprisen var opp to dollar i august, til 45.6 dollar per fat. Blant de oljerelaterte aksjene i fondet var
Equinor og Aker BP opp henholdsvis 5 og 2 prosent. På den svake siden var TGS-Nopec ned nærmere
15% prosent.
Fondets eksponering innen bank- og finanssektoren bidro positivt til utviklingen i august. Sparebank 1
Midt-Norge var vinneren etter å steget nærmere 12 prosent. Selskapet leverte tidlig i måneden tall for
2. kvartal som var bedre enn ventet. Også Sparebank 1 SR-Bank og Storebrand bidro positivt etter å
steget rundt 9 prosent, mens DNB var opp i overkant av 1 prosent.
Sjømataksjene hadde en noe blandet utvikling i august, preget av selskapenes respektive
halvårsrapporter som ble presentert i siste halvdel av måneden. I sum leverte lakseoppdretterne
svake tall for 2. kvartal, hvor Covid-19 får mye av skylden for svakere etterspørsel og høyere
kostnader. Salmar, Austevoll, Lerøy Seafood og Mowi bidro allikevel positivt til fondets utvikling
denne måneden, etter oppgang på 4-9 prosent. På den svake siden var Grieg Seafood ned 4 prosent.
Vi synes en rekke av aksjene nå er attraktivt priset i forhold til forventet inntjening neste år, og har
følgelig brukt sommeren til å vekte oss opp i vår eksponering innen sjømat.
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg denne måneden, ble Otello månedens vinner rett etter at
selskapet ble tatt inn i porteføljen. Vi valgte imidlertid å benytte en kursoppgang på i overkant av 20
prosent til å selge oss ut. Også Wallenius Wilhelmsen og Norske Skog bidro positivt til fondets
utvikling, etter kursstigning på rundt 13 prosent. Førstnevnte leverte bedre tall for 2. kvartal enn
forventet. På den svake siden, var Yara og Entra ned henholdsvis 4 og 7 prosent i august.
Med resultatsesongen for 2. kvartal bak oss, og fasiten i hånd, kan man si at de norske selskapene i
sum har levert bedre tall enn analytikernes forventninger. Selv om tallene isolert sett er svake, er de
«bedre enn fryktet», tatt i betraktning av at samfunnet har vært delvis nedstengt i denne perioden.
Selv om mange sektorer fortsatt plages med ulike negative effekter av Covid-19, har neppe viruset
noen avgjørende innflytelse på retningen for aksjemarkedet lengre.
For vår del starter nå høstjakten på meravkastning for våre andelseiere. Takk for tilliten!

Stilrotasjon
Faktor-, smart-beta, eller stil-investeringer er passive strategier som ikke er indeksforvaltning. Ulike
faktorer har gjerne lange perioder med sterkere eller svakere avkastning. Slike lange drag gjør
strategien attraktiv for deg som vil slå markedet uten å måtte nistirre på en skjerm dagen lang.
Poenget med faktorinvesteringer er å finne egenskaper ved aksjer forbundet med en risikojustert
meravkastning. Enkelte forvaltere spesialiserer seg på en stil, mens andre følger en multi-faktor
strategi. Argumentet for å blande stiler er i første rekke å forbedre risikoegenskapene i porteføljen.
Mange faktor-forvaltere har en relativt passiv tilnærming til investeringer. Det vil ofte finnes
narrativer knyttet til faktorene; eksempelvis kan den som er verdiforvalter gjerne fortelle at jobben
går ut på å velge billige aksjer som av en eller annen grunn ikke er i vinden, slik at de er underpriset,
men dette er noe som er ment å fungere alltid. Sjeldnere finner man forvaltere som gjør en
stilrotasjon som et aktivt valg.
For å se om det kan være noe grunnlag for å skape en aktiv meravkastning fra faktorrotasjon kan vi
betrakte figuren som viser verdiutviklingen for globale verdi-aksjer, momentum-aksjer og
differanseavkastningen mellom disse. Disse to stilene er valgt fordi de er godt kjent, og fordi begge
stilene har en viss volatilitet, slik at de tidvis kan vise tydelige bevegelser fra hverandre.
Vi kan legge merke til at det er en nær sammenheng mellom verdiutviklingen for verdi- og
momentum-aksjer. Det kan se ut som om verdi-aksjer er litt mer volatile enn hva momentum-aksjer
er.
Hva vi skal legge særlig merke til i figuren er stolpene som viser differanseavkastningen mellom de
to stilene. Det vil si en indeks av avkastningen på en portefølje som er lang verdi og kort
momentum. Ser vi nøye på figuren kan vi se at det forekommer lange strekk der
differanseavkastningen peker oppover, og lange strekk der den peker nedover. Dette er veldig
lovende fordi det kan se ut som om differanseavkastningen trender.
Når man ser på grafer er det lett å bli lurt. Mennesker er laget slik at de ser mønstre der intet er å
finne. For å se om det virkelig er noe her kan vi gjøre differanse-indeksen om til en avkastningsserie
og se om den oppviser autokorrelasjon. Uten at jeg illustrerer det her viser det seg at når vi ser på
månedlige differanseavkastninger, så finner vi en beskjeden, men klart signifikant, autokorrelasjon.
Det vil si at hvis verdiaksjer har høyere avkastning en måned, så er det mer sannsynlig enn ikke at de
vil ha det neste måned også. Det samme gjelder for momentum-aksjer.
I sin tur kan du da lage tidsrekke modeller som viser fremskrivninger for stilfaktorindeksene og
differanseavkastningen mellom disse. Det fine med så enkle sammenhenger som vi ser på her, er at
du egentlig ikke trenger noen modell. Det holder egentlig bare å observere hvilken
av disse stilene som har gjort det sterkest nylig. Fra et praktisk ståsted så finnes det rimelige faktor
ETFer som gjør det lett å implementere strategien.

Heldigvis finnes det en enda lettere måte for deg som investor å implementere en stil-rotasjonsstrategi. Ved å investere i FORTE Global vil du få en portefølje som har akkurat denne strategien for
disse stilene og for flere andre.

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.

