
Blandet utvikling i oktober 

Oktober ble en måned uten store svingninger i aksjemarkedet. Etter at sentralbankene i USA og 

Euroområdet, FED og ESB, innførte nye stimuli, har svingningsrisikoen avtatt. Verdensindeksen i 

norske kroner sank med 1,1 prosent, mens hovedindeksen ved Oslo Børs sank 0,8 prosent. 

Økonomien i USA fortsetter å leges etter den verste økonomiske nedturen siden den store 

depresjonen på begynnelsen av 30-tallet. For oktober ble det rapportert ny sysselsetting, Non farm 

Payrolls, på 171 000 personer mot forventet 125 000 personer. I tillegg ble sysselsettingstallene for 

august og september revidert opp med totalt 84 000 personer. Dette viser at økonomien fortsetter å 

gjenvinne veksttakt. Arbeidsmarkedet har bedret seg gradvis gjennom Obamas presidentperiode. 

Standard & Poor 500-indeksen sank imidlertid 2,0 prosent i oktober. FEDs innføring av stimulipakken 

QE3 innebærer at sentralbanken vil kjøpe boliglånsobligasjoner fra bankene for 40 milliarder dollar 

per måned på ubestemt tid. Fra før kjører FED ”operasjon twist”. Det vil si at de også sørger for at 

langsiktige renter er på et historisk lavt nivå. Med to kraftige stimuli på økonomien, ønsker 

sentralbanken å få oppgang i økonomien, slik at arbeidsledigheten vil synke videre. 

De siste rapportene viser at BNP-veksten i Kina er fallende, og myndighetene stimulerer derfor 

økonomien. Det kinesiske aksjemarkedet, representert ved Hang Seng-indeksen i Hong Kong, steg 3,8 

prosent i oktober. Den sentrale ledelsen i Kina skiftes nå ut, og nye ledere skal styre landet de neste 

syv årene. Den siste måneden har det imidlertid kommet en del hyggelige makrotall fra Kina, noe 

som har bidratt til kinesisk optimisme. Enkelte analytikere mener nå at den kinesiske økonomien har 

flatet ut og er i ferd med å øke veksttakten. 

I Europa er det ingen bedring i den høye arbeidsledigheten. ESB støttekjøper gjeld fra Spania, 

Frankrike og Italia, og lånekostnadene har blitt lavere i oktober. Ingen av dem har så langt sendt 

noen formell krisesøknad til EU. Det langsiktige krisefondet i EU, ESF, er etablert. I fremtiden kan det 

bli langt vanskeligere for finansmarkedene å angripe euroen. Euroen skal sørge for prisstabilitet i EU, 

og Tyskland setter mye inn på å beholde fellesvalutaen. Pessimistene blant analytikere mener at 

Tyskland kan få redusert BNP med opptil 20 prosent hvis eurosamarbeidet ryker.  Foreløpig går det 

greit i eurosonen, men det vil ta tid å bedre situasjonen. Veksten i de store EU-landene må komme 

tilbake før vi kan se en varig bedring. Det kan likevel synes som at faren for at eurosamarbeidet vil gå 

i oppløsning har avtatt markant. 
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Utvalgte nøkkeltall for september 

Norge er et av de få landene i Europa som har sunn økonomisk vekst, samtidig som inflasjonen er lav på 

grunn av krisen i eurosonen. Når FED kjører ”operasjon twist” har også de langsiktige norske rentene blitt 

svært lave. Ved utgangen av oktober ble renten på norske tiårige statsobligasjoner handlet på 1,98 %. Det-

te er svært lavt i et historisk perspektiv. Kjerneinflasjonen KPI-JAE (justert for avgiftsendringer) økte med 

1,1 % fra september 2011 til september 2012. Dette er langt under inflasjonsmålet på 2,5 % kjerneinfla-

sjon. På bakgrunn av disse tallene har Norges Bank nedjustert sin rentebane. Dette betyr at rentenivået 

sannsynligvis vil være lavt lenge. Prognosemakerne predikerer nå at det norske boligmarkedet vil stige 

med 10 % i året de neste 3 årene. Lav boligbyggingstakt, i kombinasjon med de lave rentene, får boligmar-

kedet til å gå. 

Det norske aksjemarkedet nyter godt av en høy oljepris. I løpet av oktober sank oljeprisen med 3,4 pro-

sent til 108 dollar per fat. Dette er likevel et hyggelig nivå på oljeprisen. 

De fleste av selskapene på Oslo Børs har nå rapportert 3. kvartalstall. Tallene har stort sett vært positive, 

med noen unntak. Statoil har nydt godt av en høy oljepris, men guider som vanlig ned. Kostnadene har 

vært høye og derfor igangsetter Statoil en nedbemanningsplan som skal redusere stabs- og støttefunksjo-

nene i Stavanger med cirka 700 årsverk. Telenor leverte svært gode tall, samtidig som det er spennende i 

India, hvor selskapet stadig kaprer nye kunder. Yara leverte et resultat som tilsvarer 9 kr per aksje for tred-

je kvartal, og knuste med det forventningene som var stilt på forhånd. Den norske banksektoren nyter 

godt av fallende renter. Utlånene reguleres ikke ned, samtidig som innlånskostnadene blir lavere med en 

fallende 3 måneders Nibor. Dette ga seg utslag i at DNBs resultater for tredje kvartal ble ett av bankens 

aller beste kvartalsresultat. 

Utvalgte nøkkeltall for oktober 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.10.2012

OSEBX -0,84 % 10- års stat, Norge 1,97

MSCI AC World -1,12 % 10- års stat, USA 1,69

S&P 500 -1,98 % 3 mnd NIBOR 1,88

FTSE 100 0,71 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -0,83 % Brent spot -3,42 %

Euro/USD 1,22 % Gull -2,93 %

Euro/NOK 0,36 %



FORTE Norge 

Kurs per 31.10.2012:    84,8944 

Etter en svært god september måned tok Oslo Børs det roligere i oktober, og referanseindeksen for norske 

aksjefond, OSEFX, falt med 1,4 prosent. Det ble enda tyngre for FORTE Norge, som falt med 4,6 prosent i 

oktober. Hittil i år er fondets oppgang på 6,4 prosent, mens referanseindeksen har steget med 20 prosent. 

 

 

 

 

 

 

I oktober var det nok en gang småselskapene REC, Noreco og Songa som falt mest. De ga til sammen et 

negativt bidrag til porteføljen på 1,9 prosent av det totale fallet på 4,6 prosent. I tillegg bidro våre store 

posisjoner i Yara, Statoil og Oslo Børs BULL ETF med til sammen 1,2 prosent negativt. Andre store kursfall 

fant sted i Norske Skog, EMGS og Det norske oljeselskap. Langt hyggeligere var verdistigningene i RCL,  

Storebrand og Atea, som hver steg med henholdsvis 12,7, 9,7 og 9,3 prosent i løpet av oktober. 

Så lang i år har vinnerne i porteføljen vært Marine Harvest, Schibsted, og RCL, med kurstigning på hen-

holdsvis 75, 50 og 32 prosent, men i kraft av sine større posisjoner er det DNB , Yara, Telenor og Oslo Børs 

BULL ETF bidratt mest i år, med et samlet positivt bidrag til hele porteføljen på 7,3 prosent. 

For en del posisjoner har markedet gått kraftig i mot oss hittil i år. Vi har imidlertid ikke mistet troen på 

vår overordnede strategi om å investere langsiktig i solide, undervurderte selskaper. Relativt til markedet 

for øvrig har vi ikke fått godt nok betalt i inneværende periode, men vi forventer fortsatt at FORTE Norge 

over tid vil gi en solid avkastning. 

                         31.09.2012 - 31.10.2012



FORTE Global 

Relativt til det globale markedet for øvrig, hadde FORTE Global en grei måned i oktober. Fondet var ned 

0,9 prosent, mens verdensindeksen, MSCI ACW uttrykt i norske kroner, falt med 1,1 prosent. Hittil i år har 

fondet levert en avkastning på 8,3 prosent, mens indeksen har gitt 7,5 prosent.  Dette plasserer fondet i 

øvre kvartil blant alle de 78 globale aksjefondene som er listet på Oslo Børs. 

 

 

 

 

 

Franklin Templeton European Mid Cap Growth Fund var månedens stjerne, med en oppgang på 4,2 pro-

sent. Det overstiger langt avkastningen for europeiske små- og mellomstore selskaper i perioden. Tydelig-

vis virker Templetons verdibaserte , ”bottom-up”-analyser godt, og fondet finner verdier i et hardt presset 

marked i Europa. Fullt så bra gikk det ikke for Templetons teknologifond, som er rundt 90 prosent inves-

tert i USA, og som falt med 5,3 prosent i oktober. Teknologiaksjer hadde en spesielt vanskelig måned og 

Templetons største posisjoner i Apple, Google, EMC og IBM falt fra seks til ni prosent. 

Aberdeen-fondene leverte igjen en solid måned.  Asian Small caps var opp 2 prosent, mot en nedgang på 

1,3 prosent i sitt marked. Dette fondet har levert over 22 prosent hittil i år, mens indeksen for asiatiske 

SMB kun har steget med 8,2 prosent. Emerging Markets- og Latin Amerika-fondene leverte også bedre 

enn sine indekser i oktober og har slått disse med henholdsvis 4 og 8 prosent for året. 

 Nevsky Eastern Europe leverte en positiv avkastning i perioden til tross for at Øst-Europa generelt falt 

mye. De øvrige fondene: Fondsfinans Farmasi, Carnegie Worldwide Etisk og DNB Norden III har levert mar-

ginalt dårligere enn sine indekser både i oktober og for året. 

Kurs per 31.10.2012:     

30.09.2012 - 31.10.2012



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.10.2012:    107,2595 

FORTE Obligasjon ligger fortsatt som nummer en i sin kategori listet på Oslo Børs, målt på 1 års historikk! 

Hittil i år har avkastningen vært på hele 7,04 prosent og siste 12 månedene har avkastningen vært formi-

dable 9,17 prosent! Dette er vi svært godt fornøyde med, gitt den forholdsvis lave risikoprofilen i fondet. 

Referanseindeksen, ST4X, har til sammenligning gått 3,49 prosent de siste 12 månedene. I oktober hadde 

fondet en verdistigning på 0,01 prosent. 

 

 

 

 

 

I oktober har FORTE Obligasjon kjøpt en fondsobligasjon i Sparebank 1 SMN og et ansvarlig lån i Store-

brand Livsforsikring. Cirka 20 prosent av fondet er investert i fondsobligasjoner og ansvarlige lån i finansin-

stitusjoner. Resterende 80 prosent er investert i senior banklån. Senior banklån har høyere prioritet, stør-

re sikkerhet, enn fondsobligasjoner. I denne kategorien er det kjøpt papirer i Totens Sparebank, Sandnes 

Sparebank, BN Bank og Storebrand ASA. Fondet investerer dermed bare i ”investment grade”-papirer in-

nenfor bank og finans. Denne sammensetningen av obligasjoner gir god spredning og senker risikoen i 

fondet. Kontantandelen i fondet har vært forholdsvis høy gjennom måneden. Dette skyldes at vi tror at 

renten på langsiktige obligasjoner kan komme til å stige noe den nærmeste tiden. 

De langsiktige rentene har sunket moderat i oktober, samtidig som kredittspreadene på seniorlån har sun-

ket videre i løpet av måneden. Virkningen av disse to faktorene er at vi har hatt et svært godt marked for 

senior obligasjoner. Kredittspreadene på fondsobligasjoner og ansvarlige lån har imidlertid gått ut, noe 

som har hatt negativ effekt på fondet. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.10.2012:    104,3118 

FORTE Pengemarked økte med 0,31 prosent i oktober måned. Hittil i år er fondet opp 4,11 prosent, og de 

seneste tolv månedene har avkastningen etter alle kostnader vært 4,85 prosent. Dette befester fondets 

stilling på topp blant samtlige pengemarkedsfond listet på Oslo Børs! 

 

 

 

 

 

 

FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. I løpet av okto-

ber er det blant annet kjøpt papirer i Sparebanken Bien, Pareto Bank, Terra-gruppen og i Flekkefjord Spa-

rebank. Disse kjøpene diversifiserer porteføljen ytterligere, noe som senker risikoen i fondet. 

3 måneders NIBOR har variert i området 1,85 til 2,0 prosent i oktober. Rentenivået har dermed sunket 

moderat i løpet av måneden. På kort sikt gir dette en positiv effekt for fondet, men på lang sikt vil det in-

nebære lavere avkastning. Kredittspreadene har kommet videre inn i oktober. Dette gjør at kursene på 

flytende lån stiger, noe som er kortsiktig positivt, men det vil også kunne ha en negativ langsiktig effekt. 

 

 

 



Skråblikk - På tide å lære seg kinesisk? 
 
Jim Rogers er en verdenskjent investor. I 1973 startet han hedgefondet Quantum i kompanjongskap med 
George Soros. I løpet av sine første 10 år skapte dette fondet 4 200 % avkastning, mot 47 % for den 
amerikanske aksjeindeksen S&P 500 i samme periode.  

Quantum-fondet ble i 1992 verdenskjent da den engelske sentralbanken måtte gi tapt for fondet og 
devaluere pundet. På denne tiden hadde Jim Rogers imidlertid trukket seg ut fra forvaltningen. I årene 1990 
til 1992 reiste han verden rundt på motorsykkel, hvorpå han senere skrev bestselgeren ”Investment biker”.  

Det landet Rogers fattet mest interesse for på sin verdensreise var Kina. Han ble faktisk så interessert at han 
bestemte seg for å flytte dit med familien. Han ville nemlig gi sin datter den største gaven han kunne gi 
henne: Å lære seg kinesisk. 

Jim Rogers er kanskje litt foran de fleste, men det er vel aldri for sent? Å lære kinesisk gir ikke bare innsikt i et 
språk, men også i en flere tusen år gammel kultur. Vi i Forte Fondsforvaltning har heller ikke kommet i gang  
med kinesiskleksjonene, men vi har likevel plukket opp følgende tegn som kan virke som en interessevekker: 
Det kinesiske ordet for krise. 

I det tradisjonelle kinesiske språket hadde man ikke et eget ord for krise. Da 
man i nyere tid skulle lage et ord for dette satte man altså sammen tegnene 
for ”fare” og ”mulighet”. Når vi tenker på det er det ingen dårlig 
kombinasjon. Av og til må det en krise til for å få oss til å ta en ny kurs. På 
kinesisk er krise ikke en tilstand. Det er et fenomen som krever handling. 
Handling skaper forandring. Forandring gir muligheter. 

For oss i Forte Fondsforvaltning, som til daglig lever med kriseoverskrifter i avisene, er det nærliggende å 
tenke på hvilke muligheter som kan ligge i dagens finanskrise. Finanskrisen på Island i september 2008 kan stå 
som et eksempel. Den islandske krisen var kolossal. De store bankene hadde tatt opp lån på om lag 50 
milliarder euro, sammenlignet med Islands BNP på ca. 8,5 milliarder euro. Likevel er situasjonen nå i 2012 
følgende: Devaluering av valutaen har styrket islandsk konkurransekraft med mer enn 50 %. Sammen med 
støtte fra det internasjonale pengefondet, IMF, og søknad om EU-medlemskap har dette gjort at Island nå 
sees på som en suksesshistorie, og et eksempel til etterfølgelse for andre land i krise. Arbeidsledigheten er nå 
kommet ned på et nivå rundt 6 %, islandsk statsgjeld er stabilisert rundt 80-90 % av brutto nasjonalprodukt, 
og landet utsteder statsobligasjoner med renter under 6 % p.a. De som eide bankene før finanskrisen har 
tapt, men andre gleder seg nå over at Islandsk eksportindustri blomstrer. 

I Vesten har situasjoner som denne lagt grunnlaget for et annet språkuttrykk: ”I en krise skapes og tapes 
formuer”. Det vestlige begrepet er ikke så vidtrekkende som det kinesiske tegnet for krise, men det gir oss 
grunn til ettertanke på det økonomiske plan. All historisk erfaring tilsier en forflytning av formuer som følge 
av ekstreme situasjoner. Nå som vi er midt inne i en stor krise bør vi være bevisste på mulige fremtidige 
konsekvenser. Det vil mest sannsynlig komme store skift. Noen vil bli rikere, noen vil bli fattigere. 

Det blir litt for ambisiøst å begi oss ut på en omfattende analyse av mulige utviklingstrekk i dette skråblikket. 
Det er nærliggende at det kommer en dreining av makt og økonomisk styrke mellom vestlige land og de 
fremvoksende markedene, men krisen vil også få uttallige andre konsekvenser. Vi i Forte Fondsforvaltning er 
bevisste at større forandringer kan komme, og tenker daglig gjennom problemstillinger tilknyttet dette. I 
dagens tekst ønsker vi kun å feste oss med ett stikkord som dekker alle disse temaene: ”Formuesforflytning”. 

Vi i Vesten har lett for å forbinde en krise med noe negativt. Som vi nå har lært av kineserne har en krise også 
mulighetssider. Det velger vi i Forte Fondsforvaltning å se på som positivt. Som et relativt nytt 
forvaltningsselskap håper vi å utnytte slike muligheter til å vokse opp som en ledende aktør i Norge. For å 
komme dit må vi også klare å veilede deg som kunde på best mulig måte gjennom et økonomisk farvann som 
fremstår som svært brokete i dag! 

 

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. 


