
På vei inn i et godt 2. kvartal? 
 
Mars var en positiv måned i verdens aksjemarkeder, selv om veksten på Oslo Børs flatet ut. 
Verdensindeksen uttrykt i norske kroner steg 2,3 % i mars, og er opp 6,4 % hittil i år. Oslo Børs 
Hovedindeks sank 0,8 % i mars, men er opp 10,8 % hittil i år. Det har med andre ord vært et meget 
hyggelig første kvartal.  
 
Starten på måneden var positiv, men aksjemarkedene ble mer volatile etter meldinger fra Kina om at 
de senket sitt anslag for årets vekst fra 8,5 % til 7,5 %. De kinesiske bankene har på grunnlag av dette 
fått redusert sine reservekrav. 
 
I USA har det vært rapportert gode tall for sysselsettingen de siste månedene, men 

arbeidsledigheten er fortsatt stor, på et nivå over 8 %. USAs økonomi har derfor ikke lykkes med en 

fullstendig gjeninnhenting, men det ser lysere ut enn for noen måneder siden. Boligmarkedet i USA 

har vært i bedring siden sommeren 2011. Dette har nok vært en viktig årsak til at konsumenttilliten 

har økt, selv om boligmarkedet fortsatt er problematisk i USA. I mars ble det meldt om lavere 

igangsetting av bygging av nye boliger, samtid som andrehåndsomsetningen sank.  

I Europa har sentralbanken i to omganger 

tilført rimelige lån til bankene, de såkalte 

LTRO1 og LTRO2. LTRO1 kom i desember i 

fjor, og LTRO2 kom i februar i år. Ordningen 

gikk ut på at banker med virksomhet i EU 

kunne låne 3-årslån til 1 % årlig rente. Dette 

ble gjort fordi mange av bankene i 

eurosonen har tatt store tap på gresk 

statsgjeld. Etter at Hellas kom til enighet 

med sine kreditorer og fikk tilført ny kapital 

fra EU, har uroen rundt statsgjelden i 

eurosonen kommet i bakgrunnen. 

Konsumprisindeksen for medlemslandene i eurosonen hadde en årlig vekst på 2,7 % i februar og 

ventes å ha hatt en årlig vekst på 2,6 % i mars. Dette viser at inflasjonen i EU kan være på vei ned, 

men det er et stykke ned til målsetningen på 2,0 %. Tysk økonomi er i svak tilbakegang, slik at det for 

tiden er stagflasjon i eurosonen. Arbeidsledigheten er fortsatt stor, spesielt i landene rundt 

Middelhavet. 
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Utvalgte nøkkeltall for mars 

Her hjemme kom Norges Bank med et noe 
overraskende rentekutt på 0,25 %. Innskuddsrenten 
i banken er nå på 1,5 %. Lave renter internasjonalt, 
medfører at norske kronen blir for sterk med en 
normal rentesetting. Norske kroner har styrket seg 
betydelig mot US Dollar fra nyttår, men er noe 
mindre styrket mot Euro. Norge har unngått de 
store problemene som har plaget eurosonen, og 
norsk økonomi er i klar bedring. Norske banker har 
klart seg godt gjennom eurokrisen og DNB fikk, som 
eneste norske bank, låne i LTRO1. Oljeprisen har 
stabilisert seg i området 122-125 dollar per fat. 
Dette er en pris som gir stort bidrag til statskassen, 
samtidig som olje og energi aksjer har gode betingelser. Statoil har imidlertid steget bare 0,7 % siden 
nyttår, og vi tror at aksjen har et oppsidepotensial. Andre norske nyheter var RECs nedleggelse av 
fabrikken i Glomfjord, noe som førte til en del medieoppslag. Aksjen gikk forholdsvis mye ned i mars.  
 
Vi går nå inn i en periode hvor det utbetales utbytter. Disse skal gjerne reinvesteres, og kombinert med at 

verdensøkonomien nå er i bedring tror vi at 2.kvartal kan bli meget godt i aksjemarkedet. 

 

Vi ønsker våre lesere vel overstått påske og en riktig god april måned! 

Børser Endring i mars Rentemarkedet Per 30.03.2012

OSEBX -0,75 % 10- års stat, Norge 2,47

MSCI AC World 0,71 % 10- års stat, USA 2,22

S&P 500 3,13 % 3 mnd NIBOR 2,28

FTSE 100 -1,76 %

Valutamarkedet Endring i mars Råvaremarkedet Endring i mars

USD/NOK -3,01 % Brent spot -0,15 %

Euro/USD 1,95 % Gull -2,02 %

Euro/NOK -1,05 %



FORTE Norge 

Kurs per 30.03.2012:    89,4119 

Etter en kanonstart på året, hvor Oslo børs fondsindeks steg med over 14 prosent, var det ikke uventet at 
markedet tok en liten pustepause i mars. I løpet av måneden falt referanseindeksen, OSEFX, med 0,5 
prosent og hittil i år gir det en oppgang på 13,5 prosent.  FORTE Norge klarte ikke å følge opp 
meravkastningen fra januar og februar, og falt med 2,3 prosent i mars. For året er fondet opp 12,0 
prosent. 

 
De største negative bidragene kom i mars fra Norsk Hydro, Songa Offshore og det trønderske 
seismikkselskapet Electromagnetic  Geoservices, EMGS. Norsk Hydro falt i takt med en nedjustering av 
vekstprognosene i Kina og derved antatt mindre eksport av aluminium til dette viktige markedet. Songa er 
priset til kun 4 ganger neste års overskudd (P/E) til tross for langsiktige kontrakter med Statoil. Vi tror at 
selskapets underliggende verdier snart vil komme frem i aksjeprisen. Størst fall hadde fondet i EMGS, som 
i løpet av mars halverte sin oppgang på 35 prosent i januar og februar. Dette fallet skyldes i stor grad at 
selskapets størst eier, det engelske venture-selskapet Warburg Pincus, solgte seg helt ut. Slikt er normalt 
ikke et godt tegn i aksjemarkedet, men i dette tilfelle anser vi det allikevel for lite dramatisk. Det ligger i et 
venture-selskaps mandat å selge seg ut etter et visst antall år når selskapet har ”vokst seg til”. EMGS 
besitter en unik teknologi som vi tror vil øke i verdi fremover. Spredning av eiersituasjonen og derved økt 
likviditet i aksjen vil over tid være positivt for prisingen av selskapet. 
 
Subsea 7, Noreco, og Schibsted ga best avkastning både i mars og i første kvartal. Hyggelig var det også at 
Storebrand omsider begynte å bevege seg positivt. Etter å ha falt i løpet av årets to første måneder steg 
den 16 prosent på et par uker i begynnelsen av måneden, for så å ende med en kursøkning på 7,5 prosent 
i mars. 
 
Schibsted har steget jevnt og trutt den seneste tiden og nådde en pris hvor våre analyser tilsier at det lite 

oppside igjen. Vi solgte derfor aksjen med en gevinst på over 30 prosent. Pengene ble så investert i 

lakseoppdrett, nærmere bestemt Marine Harvest, som etter kollapsen i lakseprisen var blant de store 

taperne på børsen i fjor. Nå selges det mer laks enn noensinne og til stigende priser. Det vil ganske sikkert 

reflekteres i aksjekursen fremover. 



FORTE Global 

Verdien av FORTE Global steg med 1,6 prosent i mars. Det er noe lavere enn referanseindeksen, MSCI 
World uttrykt i norske kroner, som steg 2,3 prosent.  I første kvartal er fondet opp 9,1 %, noe som er 2,7 
prosent bedre enn referanseindeksens oppgang på 6,4 prosent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I mars måned var det sektorfondene Templeton Technology og Fondsfinans Farmasi som gikk best, med 
kurstigninger på henholdsvis 6,5 og 6 prosent. Templeton Technology er 94 prosent investert i 
amerikanske teknologiselskaper, hovedsakelig innen hard ware. Fondet har hatt spesielt god avkastning 
fra sin investering i Apple, som hittil i år har steget over 48 %.  Blant øvrige store beholdningene i 
Templeton Technology finner vi Oracle, IBM og Google. Fondsfinans Farmasi er investert ca 50/50 i USA og 
Europa, hovedsakelig i større farmasøytiske selskaper samt noen mindre bioteknologi selskaper. De 
største investeringene er i tyske Bayer, amerikanske Pfizer, og svenske Astra Zeneca. 
 
Nevsky Eastern Europe, DNB Norden og Aberdeen Latin Amerika bidro negativt denne måneden, men de 
har alikevel en solid avkastning på godt over 10 prosent for året. Blant alle ti underfond i FORTE Global har 
kun to fond en lavere avkastning enn referanseindeksen for første kvartal. 
 
Etter likviditetsinnsprøytning i Eurosonen, god økonomisk utvikling i USA og fortsatt høy vekst blant 

fremvoksende markeder ser vi frem til videre verdiøkning i FORTE Global i 2. kvartal. 

 

Kurs per 30.03.2012:    100,2254 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.03.2012:    101,6362 

FORTE Obligasjon økte i verdi med 0,57 prosent i mars, mens referanseindeksen, ST4X, i samme periode 
steg med 0,10 prosent. I løpet av første kvartal er fondets avkastning på 1,43 prosent og 
referanseindeksen er opp 0,18 prosent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondets portefølje består i hovedsak av ordinære (senior) 2 til 4 års lån fra bank og finansinstitusjoner. 
Dette segmentet har mindre volatilitet i kreditrisikopremiene og samtidig god likviditet. Durasjonen i 
porteføljen er 3,4 år. 
 
Renten på statspapirer falt noe i den korte enden etter Norges Banks rentekutt på 0,25 prosent i mars. I 
takt med at uroen rundt Eurosonen er redusert, har kreditt-spreadene stort sett vært uforandret i mars, 
etter å ha falt i januar og februar. 
 
I løpet av måneden ble det kjøpt tre nye papirer. I den korte enden kjøpte vi Bolig- og Næringskreditt og 

Helgeland Sparebank med forfall i 2015 og 2016, og Sparebanken Vest kom inn med forfall i 2020. I snitt 

gir disse nye papirene en ”yield to maturity” på 5,0 prosent. 

 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.03.2012:    101,0905 

FORTE Pengemarked fortsatte sin jevne oppgang fra tidligere perioder med ca ett basispoeng (0,01 
prosent) påslag per dag, og endte opp 0,29 prosent for mars. For årets tre første måneder er fondet opp 
0,90 prosent. Tilsvarende avkastning for referanseindeksen, ST1X, var henholdsvis 0,19 prosent og 0,34 
prosent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondets portefølje består av ”investment grade”-papirer. Disse er flytende rente (FRN) lån, hovedsakelig 
til norske banker. Alt er såkallte ”20-vektere”. De fleste lånene er til relativt mindre, og solide 
distriktsbanker som ofte er for små til å skille ut sine boliglån for så å anvende dem til sikkerhet for såkalte 
OMF (Obligasjoner med fortrinnsrett)-innlån, noe som er vanlig blant de større bankene. De relativt trygge 
boliglånene bidrar derfor til ekstra lav risiko for FORTE Pengemarkeds lån. 
 
Litt i utakt med tidligere signaler reduserte Norges Bank styringsrenten med nye 0,25 prosentpoeng i 

mars. Dette kommer i tillegg til tidligere kutt på 0,5 prosentpoeng i desember. Som følge av dette har 3 

mnd NIBOR falt med med nær 1 prosentpoeng på litt over 3 måneder. Fordi det også har vært en 

reduksjon i kredittspreadene på grunn av finansielle forbedring i Eurosonen ser det ut til at avkastningen i 

fondet vil falle noe fremover, i takt med at eksisterende lån forfaller og nye tas inn til en lavere rente. 

Dette vil imidlertid være likt for alle pengemarkedsfond, og gjennom vår strategi og analyse for 

investering i nye rentepapirer, 

forventer vi å beholde vår relative 

meravkastning også i fremtiden. 

 



Skråblikk - Renter goodbye, aksjer good buy. 
 

Aksjer har historisk oppnådd en risiko premie på mellom 2-5 % høyere avkastning enn hva antatt sikrere rentepapirer har gitt. 

Men som en ser av grafen nedenfor endret dette bildet seg mot slutten av 90-tallet. Obligasjoner hadde ennå ikke priset inn 

den lave inflasjonen som var i vente og aksjemarkedet var kraftig overpriset. Det neste tiåret gav obligasjoner  5-7 % årlig 

avkastning mens aksjer korrigerte ned og hadde sitt verste tiår på 100 år. Vi tror det tar veldig lang tid før det gjentar seg. 

Meravkastning for S&P 500 over US treasuries   Vekst i verdensøkonomien 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Kilder: IMF, Goldman Sachs ECS research    Kilder:Datastream, Goldman Sachs ECS research 

 

Mens de fremvoksende markeder i Asia, Latin Amerika, Russland og ikke minst Afrika stormer frem med årlig økonomisk 
vekst fra 6 til 10 %, vil USA og store deler av Europa fortsette å slite med en veksttakt i området 1-2 % per år. Den 
amerikanske sentralbanksjefen, Bernanke, har vedkjent dette og har varslet et fortsatt lavt rentenivå i lang tid fremover for 
å bekjempe situasjonen. Et annet grep er ”kvantitative lettelser” både i USA og Europa som sprøyter inn likviditet for å få 
økonomien i gang igjen. Når en i tillegg får økende importpriser som følge av lønns- og kostnadspress i Kina og andre 
lavkostland ser man allerede nå antydninger til tiltagende inflasjon. Lave renter og stigende inflasjon er et meget dystert 
scenario for de som investerer i rentepapirer.  
 
Alternativet er selvsagt aksjemarkedet, hvor de siste tiårs elendige avkastning i hovedsak har tre årsaker som neppe vil 
gjenta seg: 
 
Aksjemarkedet var overvurdert ved inngangen til perioden og korreksjonen ble tilsvarende stor. I dag er situasjonen helt 
annerledes. Beregninger gjort av Goldman Sachs viser for eksempel at i år 2000 var alle europeiske aksjer priset til  221  
ganger fri kontantstrøm, mens tilsvarende vurdering i dag er 17 ganger. Prisingen er i dag langt lavere og kontantstrømmen 
mye høyere. 
Lav tro på vedvarende vekst. Det åpenbare behovet for mere privat og offentlig sparing i USA, innstramminger i Europa og 
den aldrende befolkning på begge kontinenter har gitt klare indikasjoner for lavere vekst i disse markedene. Men mange 
investorer har oversett at ny og kraftigere vekst kommer fra de fremvoksende markedene. Ser man ikke bare på sin egen 
navle, men inkluderer hele kloden, blir ifølge IMF den globale veksten på 4,3 % i snitt per år frem til 2020, og 4,0 % det 
påfølgende tiår. 
Risikoaversjon og reguleringer ble følgene av Asia krisen på slutten av 90-tallet og tech-boblen i 2002. Vektingen av 
obligasjoner hos pensjonsfond og forsikringsselskaper doblet seg i ettertid fra 30 til rundt 60 %. Blant institusjonelle 
forvaltere utviklet det seg det som av noen er blitt beskrevet som en ”kult” for at obligasjoner var et bedre enn aksjer. 
Samtidig begynte myndigheter å regulere en større mengde ”risikofrie” statslån inn i porteføljene. Dagens lave rentenivå, 
tiltagende inflasjon og erkjennelsen fra Eurokrisen om at ”risikofrie ”statspapirer kanskje ikke er så sikre allikevel vil de 
nærmeste årene snu dette. Med avkastningskrav på mellom 6 til 8 % årlig vil pensjonsfond og forsikringsselskaper bli 
tvunget til å søke høyere avkastning i aksjer. 
 

En slik vridningen fra renter til aksjer vil bli svært hyggelig for de som allerede er posisjonert i aksjemarkedet. Og for å dra 

nytte av den globale veksten  er man er ikke tvunget til å invester direkte på børsene i Shanghai, Bombay, Sao Paulo eller 

Moskva. Etablerte selskaper i USA og Europa som Coca-Cola, Apple, Nestle, Bayer, Telenor, Yara, lakseprodusenter og 

oljeservice for å nevne bare noen få, vil få en stadig større del av sin inntjening fra disse områdene. Gjennom investeringer i 

både FORTE Global og FORTE Norge er man således meget godt posisjonert for en langsiktig oppgang i aksjemarkedet. 


