
God sommersteming på børsen 
 

Juli har vært en bra måned i aksjemarkedene både i Norge og globalt. Markedet steg, mye på 
grunn av at selskapene leverte gode halvårsresultater. Dette gjaldt spesielt innen olje og 
oljerelaterte sektorer, godt hjulpet av at oljeprisen steg nærmere 10 % i løpet av måneden. 
Oppgangen kom til tross for en del turbulente makroøkonomiske forhold. 
 
Økonomien i USA vokser ca 1,5 til 2 % i året. Sentralbanken, FED, stimulerer økonomien 
gjennom ”operation twist”. Det betyr at FED utsteder korte statsrentepapirer og kjøper 
tilbake langsiktige statsrentepapirer, noe som har ført til at lange renter i USA er kommet 
kraftig ned. Ved utgangen av juli var 10 års statsrente 1,48 %. Dette gir solid stimulanse i 
økonomien, og boligprisene har begynt å flate ut. Resultatsesongen for 2. kvartal har vært 
bra fra de fleste bedriftene. Noen skuffelser var det, og spesielt Apple skuffet i forhold til de 
skyhøye forventningene som var stilt til selskapets resultat. Facebook ble børsnotert 
tidligere på sommeren, men har falt betydelig etter børsnoteringen. Aksjemarkedet i USA, 
representert ved Standard & Poor 500, steg 1,3 % i juli. 
 
I Kina har boligmarkedet hatt en svak utvikling, og myndighetene har slakket på 
reservekravene til landets banker for å unngå en for stor nedkjøling av landets økonomi.  
IMF nedgraderte forventet vekst i den kinesiske økonomien til 6 prosent. 
 
I Europa er euroen under press. Rentene i Spania og Italia har tidvis vært høye. Den 

europeiske sentralbanken, ESB, har vært inne i markedet og kjøpt rentene ned til lavere 

nivåer. ESB har også foretatt to kutt i sin innskuddsrente, det siste skjedde 4 juli.  I tillegg har 

EU gitt en støttepakke til spanske banker. Ved utgangen av juli var renten på spanske og 

italienske tiårige statspapirer henholdsvis 6,58% og 6,04%. Tilvarende tyske renter endte på 

1,30 %. Det forventes nå at ESB og det nye krisefondet i EU, ESM, vil støttekjøpe spanske og 

italienske statsobligasjoner for å hindre nye spekulasjonsbølger mot euro. Etter at 

situasjonen i Hellas har roet seg, er det særdeles viktig å unngå en dominoeffekt, ved at Italia 

og Spania kommer i samme situasjon. Italia og Spania er store økonomier i euroområdet, og 

en situasjon tilsvarende den vi har sett i Hellas vil være uhåndterbar for EU, og 

eurosamarbeidet vil da få en alvorlig knekk. 
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Utvalgte nøkkeltall for juli 

Arbeidsløsheten i eurosonen er illevarslende høy, og den vil trolig bli enda høyere. Antall 
arbeidsløse i eurosonen lå på nærmere 18 millioner ved halvårsskiftet, en økning på 123 000 
personer i juni. Det er imidlertid store forskjeller mellom landene i eurosonen. I Østerrike lå 
arbeidsledigheten på 4,5 % i juni, mot hele 24,8 % i Spania. Eurosonen er i svak resesjon, det vil si 
at den økonomiske veksten er svak. I Tyskland er den underliggende utviklingen i 
arbeidsmarkedet fortsatt positiv, selv om det vises tegn til svekkelse. Det er ventet at 
arbeidsløsheten i Tyskland går ned. Et av tegnene som vekker bekymring er at varehandelen har 
gått noe ned. Blant annet har salget av nye biler gått ned i 9 måneder på rad, og ikke siden 1995 
er det blitt solgt så få biler i Europa. 
 
I Norge er arbeidledigheten lav, og det må importeres arbeidskraft. Likevel en det ingen tegn på 

inflasjon, og rentene er særdeles lave etter norske forhold. I slutten av juli var den norske 10 års 

statsobligasjonrenten nede på 1,3 % , men endte måneden på 1,7 %. Norges Bank har imidlertid 

ikke foretatt noe kutt i renten tilsvarende ESB, slik at innskuddsrenten i Norges Bank fortsatt er 

på 1,5 %. De store norske selskapene har rapportert gode 2. kvartalstall. Krisen i Europa har 

dermed ikke fått noen stor påvirkning i driften  av disse selskapene. I tillegg fikk vi flere gode 

selskapsspesifike nyheter som viser at det stort sett går bra med norsk næringsliv. Det lave 

rentenivået påvirker det norske boligmarkedet i positiv retning. I juli falt derimot boligprisene 

marginalt, først og fremst på grunn av lav aktivitet i feriemåneden. 

Etter en god sommer kommer alltid høsten, en historisk urolig periode i aksjemarkdene. Vi tror 

derfor det kan være lurt å være forberedt på at det kan komme store utslag både opp og ned 

fremover. 

 

 
 

Børser Endring i juli Rentemarkedet Per 31.07.2012

OSEBX 3,98 % 10- års stat, Norge 1,82

MSCI AC World 2,78 % 10- års stat, USA 1,49

S&P 500 1,70 % 2 mnd NIBOR 2,20

FTSE 100 1,15 %

Valutamarkedet Endring i juli Råvaremarkedet Endring i juli

USD/NOK 1,25 % Brent spot 7,29 %

Euro/USD -2,95 % Gull 0,98 %

Euro/NOK -1,78 %



FORTE Norge 

Kurs per 31.07.2012:    83,7445 

Oslo Børs fulgte opp forrige måneds oppgang på 6,3 prosent med en ny økning på 4,1 prosent i 
juli. FORTE Norge økte verdien med 2,1 prosent i løpet av måneden. Hittil i år har 
referanseindeksen steget med 13 prosent, mens FORTE Norge ligger bak med 4,9 prosent 
avkastning for året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yara og DNB ga de beste bidragene i juli, mens Norsk Hydro og Tomra trakk mest ned. Den beste 
avkastningen i porteføljen hittil i år kommer fra Marine Harvest som har steget 60 prosent siden 
den ble kjøpt i april. Andre aksjer som har steget mellom 20 og 30 prosent for året er Schibsted, 
Seadrill, Yara og Tomra.  Størst negativt bidrag kommer fra Storbrand, Songa og REC. 
 
Vi har hatt en forsiktig tilnærming til aksjemarkedet.  Vi tror det gjenstår mye turbulens fra 

Europa, og vi ser at veksten i Kina avtar samt at USA fortsatt sliter med å få ordentlig fart i 

økonomien igjen.  I takt med dette har også oljeprisen falt.  På denne bakgrunn har vi valgt å ta 

mindre risiko i porteføljen ved å fokusere på de tunge selskapene, som Statoil, Telenor, DNB og 

Yara, pluss selskaper med store underliggende verdier som er svært lavt priset, så som Norsk 

Hydro, Norske Skog, Storebrand, Songa og  Orkla. Med en slik innretning har vi ikke helt fått med 

oss den kraftige oppgangen som har funnet sted i de mere ”spenstige” aksjene innom blant 

annet seismikk og oljeservice.  Til gjengjeld tror vi at våre aksjer vil tåle en eventuell kraftig 

nedtur i markedet bedre, slik vi så det i fjor på denne tiden. Over tid tror vi fondets portefølje vil 

gi en relativt jevn og sikker avkastning i forhold til markedet forøvrig. 

 

 

 

Bidragsanalyse - juli 2012 (gjennomsnittlig vekting)



FORTE Global 

FORTE Global ga en avkastning på 3,7 prosent i juli, mens referanseindeksen, MSCI World i norske 
kroner, steg med 2,9 prosent. Hittil i år er fondet opp 7,9 prosent, tett på referanseindeksen som 
har steget 8,5 prosent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Månedens  ”højdare” ble Aberdeen Latin America Fund, som steg med hele 11 prosent i juli etter 
å ha hatt et tøft første halvår med stort  fall i råvarepriser og brasilianske real. En overvekt av 
nordiske aksjer, gjennom DNB Norden-fondet og Oslo Børs Bull ETF, har også vist seg å gi  
meravkastning både i juli og hittil i år. Til tross for moderat oppgang for måneden er Aberdeen 
Asian Small Caps og Aberdeen Emerging Markets fortsatt de beste underfondene i år, med 
avkastning på henholdsvis 17,7 prosent og 12,6 prosent.  Det er høyt over hva de respektive 
markedene har levert. 
 
Franklin European Mid- Small Cap og Templeton Technology har gitt en dårligere avkastning enn 
referanseindeksen både i juli og hittil i år.  En relativt høy kontantandel, rund 10 prosent gjennom 
året, har også redusert fondets relative avkastning. 
 
Ved utgangen av perioden ble Oslo Børs ETF Bull’en solgt med en realisert gevinst på 15,8 

prosent siden den ble kjøpt ved årsslutt i fjor. I påvente av ytterligere uro fra Europa og en 

historisk turbulent periode tidlig på høsten, er fondets kontantbeholdning ved månedslutt økt til 

nær 18 prosent. 

 

 

Kurs per 31.07.2012:    99,1235 

Bidragsanalyse juli 2012 (gjennomsnittlig vekting)



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.07.2012:    105,3886 

FORTE Obligasjon fortsatte sin positive utvikling, og hadde en verdistigning på 1,44 prosent i juli. 
Hittil i år har avkastningen vært på hele 5,18 prosent. Fondet har klart best avkastning blant alle 
obligasjonsfond i sin kategori! Referanseindeksen, ST4X, har til sammenligning gått 1,96 prosent 
hittil i år. Årsaken til den høye avkastningen i juli er det markante fallet i langsiktige renter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondet investerer kun i ”investment grade”-papirer, hovedsakelig i regionale norske banker. Det 
har vært gjort en del handler i fondet i juli, blant annet i Sparebanken 1 SR-Bank, OBOS, Telemark 
Sparebank og Swedbank. Fondet har ved utgangen av juli en forholdsvis høy kontantandel. Dette 
skyldes at rentene er lave, og at vi forventer en svak stigning i lange renter. 
 

I juli fortsatte sentralbanken i USA med ”operation twist”, hvor sentralbanken utsteder korte 

statspapirer og kjøper tilbake lange statspapirer. Dette har medført at 10 års statsrente i USA har 

sunket, og endte på 1,48 prosent ved utgangen av juli. Også tyske og norske langsiktige 

statsrenter har sunket til lave nivåer. FORTE Obligasjon har ligget relativt lang i durasjon for å dra 

nytte av rentenedgangen som fulgte i kjølvannet av ”operation twist”. Det har vist seg å gi god 

uttelling i form av økt avkastning. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.07.2012:    102,8146 

FORTE Pengemarked fortsetter sin meget gode utvikling, og steg med 0,37 prosent i juli måned. 
Hittil i år er fondet opp 2,62 prosent, og de siste tolv månedene har avkastningen etter alle 
kostnader vært 4,27 prosent. Dette plasserer fondet på topp blant samtlige pengemarkedsfond 
listet på Oslo Børs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært gjort en del handler i juli. Blant annet har fondet kjøpt papirer i Ørland Sparebank, 
BN Bank og Sparebank 1 Buskerud. Fondet består av papirer i regionale og lokale banker, 
hovedsaklig sparebanker. Alle papirene er ”investment grade” og består av flytende rente (FRN) 
lån. Ettersom alle papirene er relatert til 3 måneders NIBOR har fondet ingen renterisiko. 
 
Kredittspreadene har gått svakt inn i juli. Dette skyldes den positive utviklingen i aksjemarkedet 

denne måneden. Spreadene er imidlertid fortsatt på et høyt nivå på grunn av krisen i Europa, noe 

som gjør det mulig å skape fortsatt god relativ avkastning i pengemarkedet, til tross for lave 

renter. Den europeiske sentralbanken kuttet innskuddsrenten 0,25 prosent 4. juli, mens Norges 

Banks innskuddsrente har blitt holdt uendret på 1,50 prosent. 

 

 

 

 



Skråblikk - 10 enkle investeringsråd 
 

Mengden av investeringsinformasjon som flyter på nettet og i media kan til tider bli overveldende. Mens 
familie, venner og kolleger gir råd om å gjøre én ting tror du kanskje selv at det er best å gjøre noe helt 
annet. Her er Fortes enkle råd om hvordan du best oppnår dine spare- eller investeringsmål: 
 
1. Start tidlig. Begynner du tidlig å sette av penger kreves et langt mindre samlet beløp for å nå ditt 

mål, rett og slett fordi du startet tidligere. Albert Einstein skal ha sagt at renters rente er den 
sterkeste kraft i universet. 

2. Invester langsiktig - ikke prøv å ”time” markedet. Selv ikke de beste profesjonelle investorene 
lykkes over tid med den tilsynelatende enkle strategien om å kjøpe på bunn og selge på topp.  
Historien viser at oppgangsmarkedene varer lengre og stiger mer enn hva nedgangsmarkedet 
faller. Derfor gjelder det å være investert hele tiden. 

3. Anvend spareprogram med faste månedlige trekk. Dette er svært enkelt og problemfritt. Når 
investeringen skjer automatisk blir du heller ikke fristet til å utsette eller ”time” den. Fordelen er 
at investeringene blir jevnt fordelt over tid til en gjennomsnittlig pris som kan bli veldig hyggelig 
over tid. 

4. Diversifiser. Å samle alle egg i en kurv er ikke lurt. Tenk på fordelingen mellom det du eier i 
aksjer, rentepapirer og eiendom. Ofte stiger aksjer når renteavkastningen synker og vice versa. 
Eiendomsmarkedet kan ha sine egne opp- og nedturer.  En spredning av aktivaene kan forhindre 
at du taper for mye når en sektor faller mens de øvrige forblir uendret eller stiger. 

5. Kjenn din egen risikotoleranse. Hvor mye tap tåler du, og hvor mye svingninger skal til før du 
mister nattesøvnen? Dersom det ikke er så mye bør du velge sikrere investeringer, som for 
eksempel kortsiktige rentpapirer, og mindre aksjer. Men husk at det minsker muligheten for en 
større avkastning. 

6. Definer din tidshorisont. Desto lengre tid det er til du skal anvende pengene desto mer risiko kan 
du ta.  Penger som snart skal anvendes til store, betydningsfulle anskaffelser bør plasseres i 
kortsiktige pengemarkedsinstrumenter eller bank. Det som ligger lengre frem i tid tåler bedre å 
gå gjennom opp- og nedgangstider. 

7. Hold deg informert. Forstå det du investerer i. Hvilke faktorer fører til verdiendringer, og i 
hvilken grad? Følg med i media og fagpresse om hva som skjer med investeringene dine og 
samfunnsøkonomien. 

8. Vær oppmerksom på omkostningene. Enkelte rådgivere kan anbefale de investeringene de får 
best betalt for, og kanskje ikke de som er best for deg. Dette gjelder i størst grad for ”spesielle 
produkter”. 

9. Tenk skatt. Utnytt skattefrie investeringsmuligheter. Vær forsiktig med å realisere gevinster. Det 
kan føre til umiddelbar skatt, som ellers kunne ha vært investert og bidratt til økt avkastning. 

10. Gjennomgå porteføljen. Det som er en god og fornuftig fordeling i dag, er ikke nødvendigvis det i 
morgen. Justeringer kan være nødvendig. Samfunnsøkonomien og industrielle sektorer går i 
sykluser og endrer seg stadig. Det gjør kanskje også din økonomi og dine målsetninger. 


