
Negative markeder i mai  
I mai falt verdens aksjemarkeder, og Oslo Børs var blant børsene som sank mest. 
Verdensindeksen uttrykt i norske kroner var ned 2,5 % i mai, men er opp 3,5 % hittil i år. Oslo 
Børs Hovedindeks sank 7,7 % i mai, men er opp 1,0 % hittil i år. Det har med andre ord vært 
et svakt andrekvartal så langt, tatt i betraktning at børsene også sank i april. Mange 
selskaper har imidlertid utbetalt gode utbytter i mai, uten at det har påvirket markedet.  
 
Det ble rapportert svake arbeidsmarkedstall fra USA i mai måned. Såkalte ”nonfarm 
payrolls” steg med 69 000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren, mens forventningen lå på 
150 000 nye jobber. Videre ble forutgående måneder nedrevidert, slik at det i realiteten 
bare ble skapt 20 000 jobber. Med så få nye jobber steg arbeidsledigheten fra 8,1 % til 8,2 % 
i mai og med et svekket arbeidsmarked er det grunn til å tro at den økonomiske veksten vil 
avta. Tidligere er det blitt antatt at årlig BNP-veksten i USA skulle komme på 2,5 %. Et svakt 
arbeidsmarked tilsier imidlertid at veksten blir lavere.   
 
I Kina har veksten begynt å avta fra høye nivåer. Myndighetene har lettet på reservekravene 
til landets banker. Samtidig har det kinesiske boligmarkedet blitt svakere. Enda svakere vekst 
i Kina vil senke forventningen til den årlige globale veksten. Denne antas å bli i området 3,5 
til 4 % i 2012. 
 
I Europa har det blitt skrevet ut nyvalg i Hellas. Dette 
fordi det ikke var mulig å finne koalisjoner som 
kunne støtte vedtakene om offentlig kostnadskutt, 
mot at landet skulle motta krisepakker fra EU og 
IMF. Nyvalget finner sted i midten av juni. Det 
knytter seg stor spenning til utfallet, ettersom dette 
blir et valg som avgjør om Hellas blir værende i 
eurosonen. Spanske banker har blitt nedgradert 
flere hakk, noe som har medført høyere renter ved 
utstedelse av nye banklån. Arbeidsmarkedet i Spania 
er svakt. Veksten i Europa ble 0 % i 1. kvartal 2012, godt hjulpet av tysk vekst som ble 0,5 % 
1. kvartal. Europa unngikk dermed å komme i resesjon, ettersom det ble unngått at veksten 
ble negativ to kvartaler etter hverandre. Veksten i 4. kvartal 2011 var negativ.   
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Utvalgte nøkkeltall for mai 

I slutten av måneden ble Danmarks største bank, Danske Bank, samt åtte andre danske banker 
nedgradert av ratingbyråene. Dette vil medføre at bankene må betale mer for sine innlån. Danske 
Bank eier Fokus bank, som nå skifter navn til Danske Bank filial Norge. Standard & Poor mener at 
Danske Banks manglende evne til å tjene penger skader Danmarks mulighet til å gjenvinne 
fotfeste etter finanskrisen.     
 
I Norge er arbeidsledigheten relativt lav. Nedgangskonjunkturen i Europa medfører lave renter 
her hjemme. Samtidig meldte Statistisk Sentralbyrå i mai om en årlig vekst i kjerneinflasjonen på 
0,7 %. Dette er betydelig lavere en 2,5 % som er Norges Banks inflasjonsmål.  Vi forventer derfor 
at de lave rentene vil holde seg en god stund fremover. De lave rentene medfører at det er høy 
temperatur i boligmarkedet, som har steget 0,2 % i mai og over 7 % siste år. Oljeprisen har falt fra 
120 til 98,5 dollar per fat, noe som har stor innvirkning på det norske aksjemarkedet. Oslo Børs 
falt betydelig mer enn andre børser i mai. I det norske aksjemarkedet er det olje- og 
oljeserviceaksjene som har falt mest. I tillegg knytter det seg spenning til hva Telenor gjør med 
sin satsning i India. Samtidig er det kommet melding fra Russland om at russiske myndigheter vil 
hindre at utbytte fra Vimpelkom, hvor Telenor er storeier, skal kunne tas ut av Russland.  
 
Årets avkastning i aksjemarkedene er nesten radert ut, men prisingen har kommet ned på et 
hyggelig nivå for langsiktige investorer. Som eksempel prises de 25 mest likvide aksjene på Oslo 
Børs til 1,3 i Pris/bokført verdi. P/E (pris/inntjening) er på 9,3, basert på inntekter for 2012. Yara 
har en P/E på 6,9. Fremtiden vil nok vise at dette var hyggelige nivåer å kjøpe aksjer på. 
 
 

Børser Endring i mai Rentemarkedet Per 31.05.2012

OSEBX -8,75 % 10- års stat, Norge 1,88

MSCI AC World -2,54 % 10- års stat, USA 1,58

S&P 500 -6,27 % 3 mnd NIBOR 2,32

FTSE 100 -7,27 %

Valutamarkedet Endring i mai Råvaremarkedet Endring i mai

USD/NOK 7,37 % Brent spot -14,93 %

Euro/USD -6,74 % Gull -6,38 %

Euro/NOK -0,48 %



FORTE Norge 

Kurs per 31.05.2012:    76,3661 

I mai måned falt Oslo Børs fondsindeks, OSEFX, med drøyt 8,83 prosent og oppgangen for året ble 
derved redusert til 2,10 prosent. Tilsvarende falt FORTE Norge med 11,6 % i mai, med et fall på 
4,34 prosent hittil i år. De seneste 12 månedene har indeksen falt 15,87 prosent, mens FORTE 
Norge er ned 16,78 prosent. Som alltid rapporteres fondsresultatene netto, etter fradrag for 
transaksjons- kostnader og forvaltningshonorar. 

Etter å ha holdt tett følge med indeksen de siste 6-8 månedene falt FORTE Norge noe tilbake i 
april og mai. En stor del av dette skyldes fondets relative overvekt i de tunge børslokomotivene. 
Disse har ikke hatt like bra utvikling som de mindre selskapene på børsen. I mai falt våre 
posisjoner i Yara, Telenor og DNB alle med rundt 13 prosent. Storebrand steg bra etter positiv 
resultatfremleggelse, men falt deretter hardt i svakere marked og konsernsjefens avgang.  
Telenor har allerede tatt tapet i India ved å nedskrive dette til null, slik at nå er det bare er 
oppside igjen hvis India-marerittet løser seg. 
 
Gjensidige Forsikring har siden kjøpet i april levert positivt for fondet i mai. Algeta var opp 7,8 
prosent  i mai, mens Marine Harvest også ser ut til å være tilbake i siget med hyggelig bidrag. Så 
langt i 2012 er det Noreco, Yara, Subsea7, Schibsted og Tomra som har gitt de beste bidragene, 
mens vi finner Songa Offshore, Norsk Hydro og Storbrand i den andre enden av skalaen. 
 
Den norske økonomien, ledet an av olje- og offshoresektoren, går meget bra om dagen og de 
fleste selskapsresultatene er veldig positive. Mørkere skyer fra kontinentet ser  imidlertid  ut til å 
hindre aksjemarkedet fra å komme tilbake. Vi venter et moderat positivt marked til ut 
sensommeren, men med lave renter, fortsatt høy oljepris og økonomisk bedring i Asia og USA ser 
vi deretter for oss et solid løft utover høsten. 
 

 

 



FORTE Global 

Hittil i år har FORTE Global steget med 2,9 prosent, mens referanseindeksen MSCI World i norske 
kroner har gått 3,47 %. FORTE Global plasserer seg allikevel blant de ti beste av i alt åtti globale 
aksjefond listet på Oslo Børs hittil i år. I mai var imidlertid FORTE Global ned 4,67 prosent, mens 
referanseindeksen, falt 2,54 prosent. 

Det er fremdeles Aberdeen Asian Small Cap som har gjort 
det best i år, med en oppgang over 14 prosent. Alle andre 
fond, foruten Xact Derivat Bull og Nevsky, har steget 
mellom 2 til 5 prosent, noe som har gitt en fortsatt positiv 
avkastning hittil i år. Carnegie Worldwide Etisk og DNB 
Norden ligger litt etter markedet, med oppgang på 
henholdsvis 1,6 prosent og 0,3 prosent. 
I mai kom fondet litt bak indeksen, hovedsakelig på grunn 
av korreksjoner blant østeuropeiske bankaksjer og de 
nordiske markedenr, noe som reflekterte seg i 
kursnedgang i DNB Norden og Nevsky. 
 

Generøse sentralbanker i Europa og bedrede økonomiske nøkkeltall fra USA har så langt i år økt 
risikoviljen blant investorer og således ført til en oppgang i de globale aksjemarkedene. I den senere 
tid har vi imidlertid sett svakere økonomiske indkatorer fra Kina og ny pessimisme i Eurosonen, hvor 
Spania er blitt det nye uromomentet. 
 
Vi tror det vil komme enda mer støy fra Europa, rundt gjeldsproblematikken, høy arbeidsledighet og 
lavere vekstutsikter, i den nærmeste tiden. I USA er det presidentvalg til høsten og det er grunntil å 
anta at dersom oppgangen ikke tar tak, så vil pengekranen åpnes igjen slik at økonomien(og Obama) 
får det nødvendige sparket bak. Dårlige arbeidsmarkedstall fra USA i mai bidro sterkt til å senke 
verdens børser i perioden. Kina og Asia vil fortsette som global økonomisk motor og selv om turtallet 
dabber svakt av, så øker fremdriften. Denne globale veksten tror vi vil reflekteres med en mindre grad 
av korrelasjon blant verdens aksjemarkeder i fremtiden. Det betyr at det blir enda viktigere å være på 
rett sted til rett tid for å oppnå meravkastning. FORTE Global er gjennom sin fleksibilitet og nøye 
utvalgte globale allokering av underfond, veldig godt posisjonert til å møte en slik differensiert 
avkastning mellom verdens aksjemarkeder. Ekstra optimisme får vi fra det faktum at de respektive 
fondene ledes av de fremste forvaltere i verden innen sine områder. 

 

 

Kurs per 31.05.2012:    94,5253 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.05.2012:    102,9905 

I mai var FORTE Obligasjon opp 1,02 prosent, mens referanseindeksen, ST4X, økte 0,64 prosent. I 
løpet av årets fem første måneder er fondet opp 2,78 prosent og indeksen opp 1,58 prosent. 
Fondet hadde oppstart 15. september i fjor, og de siste åtte månedene har fondskursen steget 
med hele 4,41 prosent. Det er den beste avkastningen blant alle de tredve tilsvarende 
obligasjonsfondene som er listet på Oslo Børs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble ikke foretatt vesentlige endringer i porteføljesammensetningen i mai, og rentenivået sank 
og kredittspreadene økte. Mot slutten steg dog obligasjonsprisen noe ved at deler av 
finansmarkedet skiftet allokering fra aksjer til obligasjoner.  
 
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. 
 

 

 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.05.2012:     

FORTE Pengemarked hadde nok en god måned i mai og steg med 0,31 prosent. Dette gir en 
avkastning på 1,77 prosent i løpet av årets fem første måneder. Til sammenligning steg 
referanseindeksen, ST1X, 0,14 prosent i mai og 0,60 prosent første fem måneder. Blant de 27 
pengemarkedsfondene listet på Oslo Børs kan ingen andre fond vise til bedre avkastning de 
seneste 12 månedene. 

 
Vi meldte i forrige månedskommentar at avkastningen i FORTE Pengemarked og andre 
tilsvarende fond sannsynligvis ville begynne å falle i tiden fremover, i takt med at eldre lån 
forfaller og nye taes inn til lavere rente. Så langt har ikke dette vært tilfelle for FORTE 
Pengemarkeds vedkommende som hadde en svært god avkastning siste måned.  
 
Kredittspreadene på noen av fondet største posisjoner i falt vesentlig i perioden hvilket førte til 
en relativt kraftig stigning i prisene på disse lånene. Den underliggende Nibor-renten, som ligger 
til grunn for referanseindeksen, har forholdt seg nesten uendret i måneden. Siden nyttår har 
Nibor falt nær 1 prosent og kredittspreaden er redusert i takt med at bekymringene rundt 
gjeldskrisen i eurosonen har avtatt. Svekkelsen i aksjemarkedet har imidlertid økt 
kredittspreadene i mai. Dette betyr at kjøpene som er gjort i mai gir en god avkastning i fondet 
fremover, og vi forventer en moderat og jevn verdistigning, med fortsatt meravkastning i forhold 
til de fleste andre pengemarkedsfond. 
 
Fondets portefølje består kun av ”investment grade” papirer. Disse er flytende rente (FRN) lån, 
hovedsakelig til norske banker. Alt er såkalte ”20-vektere”(BIS-vekt). De fleste lånene er gitt til 
relativt mindre, solide distriktsbanker som ofte er for små til å skille ut sine boliglån for å anvende 
dem som sikkerhet for såkalte OMF-innlån (obligasjon med fortrinnsrett), noe som er vanlig blant 
de større bankene.  De relativt trygge boliglånene bidrar derfor til ekstra lav risiko for FORTE 
Pengemarkeds lån. 
 

 



Skråblikk - GREXIT ! PORXIT, IRXIT, ITXIT og SPAXIT?   
 

Det greske dramaet har snart pågått i to år og de fleste er temmelig lei og oppgitt over manglende 
handling både hos greske og europeiske ledere. Vi er ennå ikke ved siste akt, men det ser nå ut til at 
den kan bli flyttet bort fra den europeiske hovedscenen til det lokale teateret. Grexit, eller en gresk 
utgang fra euroen, som tidligere ble ansett som en umulighet er nå blitt nærmest uunngåelig. Faktum 
er at det kan skje mye raskere enn mange tror. Dersom greske bankkunder i stor stil begynner å flytte 
sine innskudd til sikker havn i andre deler av eurosonen snakker vi om bare uker. 
 
Faktisk er det mulig å gjennomføre en slik valutareform ganske raskt ved at banker og valutaveksling 
stenges for en ukes tid, hvorpå nye sedler distribueres og alle innskudd og forpliktelser blir konvertert 
til nye drakmer. Til tross for kaos og tap av sparemidler, spesielt for middelklassen, gir et slikt utfall 
Hellas sjansen til å jobbe seg ut av sine problemer, og det er mye mer humant og politisk spiselig. 
Alternativet er en langdryg død der man under Tysklands jernhånd (hæl?) kveler økonomien med 
fortsatte innstramninger og uendelig betaling på gjeld som aldri vil kunne bli nedbetalt. 
 
Går det bra i Hellas vil dette også være et fristende fiks for øvrige ”piigs” som sliter med samme 
problemer pluss litt til. For å unngå PORXIT, IRXIT, ITXIT eller SPAXIT vil det være nødvendig med store 
strukturelle endringer, hvorav bare kutt i de generøse pensjonsordningene virkelig monner. Slike tiltak 
kan vise seg politisk umulig, og exit kan bli et alternativ også her. Verdensøkonomien vil tåle et kollaps 
i lille Hellas, men ikke fra flere land. Derfor er det så viktig at Europas ledere, les Merkel, godtar 
tiltakene som nå er helt nødvendige. Det gjelder kvantitative lettelser ved at den europeiske 
sentralbanken får utstede og garantere for nye euroobligasjoner. Det medfører en ytterligere 
integrering i Europa da slike lån tidligere har vært utstedt og garantert av hvert enkelt land. Som 
tidligere blir det Tyskland som må betale kalaset, men til det kan sies at de kanskje også har dratt 
størst nytte av euroeventyret. Tyskland er fortsatt paranoid i forhold til inflasjon, og i dag står Merkel 
alene mot Hollande, Cameron og Obama samt sin egen opposisjon i forhold til slike tiltak. Neste år er 
det valg i Tyskland, og foreløpig gjør Merkel det så dårlig på målingene at hun antagelig må moderere 
sitt standpunkt. 
 
Etter at Hellas blir sluppet fri fra sin langsiktige pine er det således tre mulige veier for Europa: 1) Å 
fortsette i gammelt spor med nye innstramninger, økonomisk tilbakegang og økt arbeidsledighet. 2) 
Euroen bryter sammen og hvert land blir ansvarlig for sin egen økonomi - på godt og vondt. 3) 
Kvantitative lettelser med utstedelse av euroobligasjoner og en lavere Euro, som i sum stimulerer til ny 
vekst. 
 
Det siste, og klart beste alternativet, vil øke pengemengden og medføre noe inflasjon samtidig med en 
kraftig nedgang, faktisk devaluering, av euroen. Dette vil være til stor hjelp for eurosonen overfor 
viktige handelspartnere i Asia, USA og Storbritannia og vil få fart i økonomien igjen. Vi har allerede sett 
starten på devalueringen ved at euroen det siste året har falt 15 prosent til dagens 1,25 mot dollaren. 
De neste seks månedene kan den falle videre til paritet, en til en. Det var der euroen ble utstedt og 
kanskje der den hører hjemme. 
 
En slik måte å jobbe seg ut av eurokrisen vil sette fart i verdens aksjemarkeder igjen. Både FORTE 
Norge og FORTE Global har relativt liten risikoeksponering i forhold til tap på euroen, og kan således få 
en meget bra verdiøkning ved et slikt scenario. 


