
Fortes rentefond på topp 
 

Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise 
og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor er vi fornøyde med at investorene 
i alle våre fire fond har hatt positiv avkastning i perioden. Spesielt glade, og litt stolte, er vi 
over at begge Fortes rentefond, FORTE Pengemarked og FORTE Obligasjon, har gitt best 
avkastning av alle tilsvarende rentefond listet på Oslo Børs i siste halvår og siste 12 måneder 
(siden oppstart 15.9.2011 for FORTE Obligasjon). 
 
FORTE Globals utvikling har også vært tilfredsstillende med avkastning i øvre kvartil blant 
sammenlignbare fond. FORTE Norge fikk imidlertid ikke godt nok igjen for sin portefølje 
bestående i hovedsak av de store og tunge norske selskapene. Allikevel ble kapitalen også 
her preservert med en bra avkastning.  
 
Året startet med nytt håp og forventninger om en myk landing for eurokrisen, noe som fikk 
fart på børsene og reduserte påslagene for kredittrisiko i rentemarkedet. I aksjemarkedet 
var det spesielt de små og mindre likvide selskapene som etter hard medfart i fjor dro nytte 
av denne oppgangen. Andre vesentlige bidrag til den positive stemningen var gode 
arbeidsmarkedstall fra USA og lettelser i Kinas stramme økonomiske politikk. Etter første 
kvartal dabbet imidlertid de amerikanske nøkkeltallene av, Kina meldte om reduserte 
produksjonstall og krisen i Europa forverret seg med økt forventning til gresk exit fra euroen 
og forsterket bankkrise i Spania. Oljeprisen og aksjemarkedet falt dermed ganske dramatisk. 
 
Dette var situasjonen frem til slutten av halvåret, da det tyvende EU-toppmøtet etter starten 
på Eurokrisen ble avholdt. Basert på manglende resultater fra foregående møter var 
markedets forventinger denne gang temmelig labre. Dette var imidlertid første gang Merkel 
var foruten sin tidligere støttespiller, Sarkozy, og stående nesten alene måtte hun til slutt gi 
etter for press fra øvrige land i eurosonen. Resultatet ble blant annet at spanske banker nå 
vil få tilført sårt trengt kapital fra det europeiske hjelpefond uten at det øker Spanias 
statsgjeld.    
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Utvalgte nøkkeltall for juni 

At Tyskland gikk med på et slikt overnasjonalt ansvar blir av mange betegnet som et gjennom-
brudd i å løse de økonomiske problemer som eurosonen står ovenfor.  Det var derfor et lite, men 
veldig viktig steg som ble tatt. Fremover er det nå viktig at det europeiske hjelpefondet klarer å få 
inn nok midler, slik at det blir utvetydig for finansmarkedene at støtten til de kriserammede ban-
kene virkelig er tilstede. Det handler om tillit, og et slikt signal kan i seg selv være nok til å gjen-
opprette denne, slik at den faktiske hjelpen kanskje ikke blir nødvendig i det hele tatt. Da vil den 
umiddelbare krisen for mange europeiske banker være avverget, og det blir lettere å ta fatt på 
nødvendig restruktureringer for å håndtere den store statsgjelden i mange euroland. Dette vil ta 
lang tid og nye utfordringer vil ganske sikkert dukke opp underveis. 
 
Ut fra dette ser vi for oss et fortsatt turbulent marked i annet halvår 2012, men på bakgrunn av 
dagens lave verdivurderinger og en fortsatt moderat vekst forventer vi en solid avkastning for 
året som helhet. 

Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer! 

Børser Endring i juni Rentemarkedet Per 29.06.2012

OSEBX 5,91 % 10- års stat, Norge 1,93

MSCI AC World 2,05 % 10- års stat, USA 1,66

S&P 500 3,96 % 3 mnd NIBOR 2,30

FTSE 100 4,70 %

Valutamarkedet Endring i juni Råvaremarkedet Endring i juni

USD/NOK -2,52 % Brent spot -4,08 %

Euro/USD 1,88 % Gull 2,36 %

Euro/NOK -0,14 %



FORTE Norge 

Kurs per 30.06.2012:    81,6568 

Juni ble til slutt en hyggelig måned i aksjemarkedet. Fondsindeksen, OSEFX, steg med 6,3 prosent, 
mens FORTE Norge ga litt mer og økte sin verdi med 6,8 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,3 pro-
sent og referanseindndeksen er opp 8,5 prosent.  
 

Første del av måneden ble preget av uro rundt det forestående valget i Hellas og hvilken påvirk-
ning dette ville ha for euroen. I samme periode falt oljeprisen fra rundt hundre til nitti dollar fa-
tet, noe som naturlig nok påvirket det norske aksjemarkedet negativt. Det greske valget skulle 
imidlertid bli positivt for dem som ønsket fortsatt eurosamarbeid, og oljeprisen og aksjemarkedet 
begynte å stige utover i måneden. Helt på tampen ble EU-toppmøtet enige om mekanismer for å 
unngå en bankkrise i Europa, og det ga et ekstra løft til markedet. 
 
Hittil i år er det oljerelatert aksjer som Statoil, Det norske, EMGS og Songa som har bidratt nega-
tivt i fondet. Storbrand har også trukket ned, men kom sterkt tilbake i juni.  De beste bidragene 
er spredt fra forskjellige industrier, representert med Marine Harvest, Schibstedt, Tomra og Yara. 
I den senere tid har oppdrettsnæringen beveget seg i motsatt retning av oljeaksjene, og på denne 
bakgrunn har vi økt fondets eksponering mot oppdrettsaksjer. 
 
I juni var det Storbrand, Yara samt lakseaksjene Marine Harvest og Cermaq som ga best avkast-
ning til fondet. Songa, Noreco og REC påvirket negativt. 
 
De fleste norske selskaper tjener veldig gode penger om dagen, til tross for usikkerhet i euroso-

nen og volatile oljepriser. Allikevel er prisingen av aksjene på Oslo Børs rundt 25 prosent under 

historisk gjeonnomsnitt. Dette henger egentlig dårlig sammen, og vi tror at aksjemarkedet vil 

fortsette å stige i andre halvår 2012. Videre forventer vi at FORTE Norges portefølje, som er do-

minert av de større, tunge selskapene på børsen, vil ta igjen etterslepet fra vårsesongen. 

 



FORTE Global 

FORTE Global har kommet bra gjennom en vanskelig periode.  Fondet økte med 1, 1 prosent i juni, 
og er opp 4,1 prosent hittil i år. Tilsvarende tall for referanseindeksen MSCI World uttrykt i norske 
kroner er 1,2 prosent for juni og 5,6 hittil i år. Det plasserer fondet i øvre kvartil blant sammen-
lignbare fond listet på Oslo Børs, og vi registrerer at fondet har hatt bedre avkastning enn de fles-
te større norske konkurrentene.  

 
Det beste underfondet hittil i år har været Aberdeen Asian Small Cap Fund, som har steget mer 
enn 14 %. Det er en solid meravkastning i forhold til de lokale markedene, og viser verdien av å 
ha de fremste analytikere og forvaltere plassert lokalt for å plukke aksjer som er lite kjent i vår 
del av verden.  At spesialkompetanse er viktig vises også ved meravkastningen som Templeton 
Technolgy og Fondsfinans Farmasi har gitt i forhold til sine sektorer. Aberdeen Latin Amerika har 
gitt lavest avkastning for året, men har klart å oppnå en oppgang på 0,9 prosent til tross for at 
markedet der har falt kraftig i år. Lavere olje- og råvarepriser, samt et tilhørende fall i brasilianske 
real har satt sine spor i de latinamerikanske markedene. 
 
I juni var det Nevsky Eastern European, tett fulgt av Aberdeen Emerging Markets som ga de beste 
bidragene. Templeton Technology og Franklin European Small- Midcap leverte minst, men de slo 
allikevel sine sammenlignbare indekser under perioden. Basert på det store prisfallet som har 
vært i i det europeiske markedet har vi stor tillit til at ekspertene i Franklin nå vil finne  verdier 
blant små og undervurdert selskaper i Europa. 
 
Det siste EU-toppmøtet resulterte i økt tro på avverging av full krise i eurosonen. Vi tror imidler-
tid at forventningene har nådd toppen for nå, og at det vil bli en stund til vi ser ytterligere nyhe-
ter eller  tiltak  fra EU-lederne. Driveren i det globale aksjemarkedet i annet halvår vi vil være den 
økonomiske utviklingen i USA og fortsatt vekst i de fremvoksende økonomiene. Dersom de ame-
rikanske boligprisene fortsetter den positive trenden og arbeidsmarkedstallene sakte begynner å 
krype oppover igjen, vil det kunne bli en veldig hyggelig høst. Jokeren er Kina, som har meldt la-
vere veksttall, men det er positivt at også der løsner myndighetene på innstramningene samtidig 
som de tilfører likviditet til markedet.  

 

 

Kurs per 29.06.2012:    95,6034 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 29.06.2012:    103,8956 

FORTE Obligasjon hadde en verdistigning på 0,88 prosent i juni måned, og i første halvår har av-
kastningen vært 3,69 prosent. Fondet ligger derved på topp blant alle de tredve tilsvarende fonde-
ne som er listet på Oslo Børs og slår nærmeste konkurrent med over en halv prosent hittil i år. Re-
feranseindeksen for statspapirer, ST4X, falt med 0, 05 prosent i juni og har steget  1,53 prosent 
siden nyttår. 

 
I sitt siste rentemøte i juni holdt Norges Bank ut-
lånsrenten uendret til 1,5 prosent.  Men nå, i be-
gynnelsen av juli kuttet sentralbankene i Europa og 
Kina sine renter  til henholdsvis 0,75 og 6 prosent. 
Samtidig annonserte Bank of England at det ikke 
blir endringer  i deres rente på 0,5 prosent , men at 
vesentlige ”kvantitative lettelser” blir gjennomført . 
I USA er det knapt mulig å kutte mer, da sentral-
bankrenten ligger på 0,25 prosent, og markedet 
venter derfor på mer pengeinnsprøyting i økonomi-
en.  Norges Bank utfordring er nå å balansere beho-
vet for høyere rente tilpasset den sterke norske 

økonomien, i forhold til en uønsket høy kronekurs som følge av lavere rente hos våre handels-
partnere. 
 
Det er verdt å merke at den norske 5-årige swaprenten tyder på et lavt norsk rentenivå  i lang tid 
fremover.  Da er Forte Obligasjons annualiserte avkastning  på godt over 7 prosent (basert på 
3,69 prosent halvårlig avkastning) temmelig bra. Fondet består av kun av ”investment grade” pa-
pirer, hovedsakelig i regionale norske banker.  Ifølge ratingsbyråene ligger sannsynligheten for 
mislighold for de enkelte papirene på rundt 0,6 prosent, og til sammenligning øker risikoen til 
rundt 10 prosent ved investering i kredittobligasjoner eller ”junk-bonds” som de kalles i USA. Av-
kastningen hos de store norske ”høyrentefondene” som investerer i disse papirene lå i perioden 
bare marginalt over Forte Obligasjons avkastning , som er oppnådd ved å ta langt mindre risiko. 
 

 

 

 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 29.06.2012:    102,4322 

FORTE Pengemarked fortsetter sin meget gode utvikling, og steg med 0,46 prosent i juni måned. 
Hittil i år er fondet opp 2,24 prosent, og de siste tolv månedene har avkastningen etter alle kost-
nader vært 4,06 prosent. Dette plasserer fondet på topp blant samtlige pengemarkedsfond listet 
på Oslo Børs i alle tre perioder.  De siste tolv månedene er avkastningen 0,42 prosent bedre enn 
det neste fondet på listen av 27 tilsvarende fond. 

 
Norges Bank holdt som ventet renten uendret 
på rentemøtet 20. juni, og den publiserte rente-
banen forble uforandret.  NIBOR-renten har 
holdt seg relativt uforandret  i mai og juni, og 
ligger i dag rundt 2,3 prosent  Etter en liten 
spreadutgang i mai før det greske valget har 
kredittrisikopremiene stort sett vært uendret i 
juni. 
 
Kredittkurven er for tiden svært bratt, noe som 
betyr at risikopremien stiger betydelig fra ett til 
to års løpetid. Fondet har utnyttet dette  ved  å 

ri rentekurven i den korte enden, samt å plukke mindre, solide sparebanker som betaler noe høy-
ere rente til tross for at balansene deres er langt mer solid enn de større bankene. Alle papirene 
er ”investment grade” og består av flytende rente (FRN) lån. 


