
Flat november 

Verdens aksjebørser hadde en flat utvikling i november. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 
0,94 %, mens Oslo børs Hovedindeks var ned 0,02 %. Den finansielle uroen i Europa har kommet litt i 
bakgrunnen. I stedet fokuserer markedet på budsjettdebatten i USA.  
 
I Europa var det forventet at Spania skulle søke om hjelp til å redusere sin gjeldsbyrde i november, 
noe som ikke skjedde. De spanske bankene har dog mottatt støtte til rekapitalisering fra EU. Spania 
har veldig høy arbeidsledighet og ditto negativ vekst.  Frankrike og Italia er de to andre store landene 
i eurosonen med lav eller negativ vekst. Hovedproblemet for mange av landene i eurosonen er at de 
er knyttet opp mot en felles valuta. England, som ikke er med i dette valutasamarbeidet, kan la 
pundet svekke seg i verdi for å øke eksporten og aktivitetsnivået. Denne muligheten har ikke 
enkeltland i det europeiske vaIutasamarbeidet. I løpet av høsten har EU etablert et stabiliserings-
fond, ESF, som skal finansiere stater i EU som har problemer med å få låne til lave renter. Tyskland 
var pådriveren for å få etablert ESF. Dette skyldes antakelig at Tyskland på sin side har stor nytte av 
valutasamarbeidet.  Årsaken til tyskernes høye motivasjon for å redde Euroen er at gitt en situasjon 
hvor valutasamarbeidet kollapser og en særtysk valuta blir innført, ville denne styrke seg i forhold til 
euro. Dette ville ført til at tyske produkter ble dyrere å eksportere og konsekvensen kan deretter bli 
vesentlig lavere vekst. 
 
I november har EU tilført Hellas 300 milliarder norske kroner, samtidig som ESF vil bidra til at Hellas 
kan kjøpe tilbake gammel gjeld på kurser ned mot 30 % av opprinnelig verdi. Etter dette ble kjent har 
markedsrentene i Hellas, Spania og Italia falt, samtidig som det langsiktige rentenivået i Tyskland og 
andre solide land, som for eksempel Norge, steget. 
 
Etter at Barack Obama ble gjenvalgt som president i USA har han kommet med forslag om å øke 

skattene for de rikeste i USA. Det enorme handelsunderskuddet må finansieres, og økte skatter vil 

medføre lavere låneopptak. Forslaget må sammen med resten av statsbudsjettet godkjennes av 

Kongressen hvor det republikanske partiet har flest representanter. Høyere skatter er uønsket av 

republikanerne og dermed er tautrekkingen rundt neste års statsbudsjett i gang. Politikerne må bli 

enige før nyttår. Hvis ikke inntreffer den såkalte ”Fiscal cliff”. Det innebærer at budjettet automatisk 

skal justeres ned med 600 milliarder dollar. Et slikt beløp vil senke aktivitetsnivået i amerikansk 

økonomi, og veksten vil bli negativ. Dette bekymrer aksjemarkedene, som er svært avhengig av 

økonomisk vekst. 
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Utvalgte nøkkeltall for september 

De kinesiske innkjøpssjefenes forventninger, PMI 
(Purchasing Management Index) steg til 50,6 i november. 
En indeks på over 50 viser økende aktivitetsnivå. Mens 
investorene i Europa skjelver og statlige 
pengebeholdninger tømmes, vokser Kinas økonomi i et 
voldsomt tempo. Landet kjøper seg opp i vestlige bedrifter 
og har en årlig vekst ingen vestlige stormakter er i 
nærheten av. Tidligere var det vestlige selskaper som 
produserte billig i Kina, men nå tar landet over prosessene 
selv. Den nye lederen av Kinas kommunistparti, Xi Jinping, 
har gitt sin første vurdering av situasjonen i Kinas økonomi. 
Jinping uttalte blant annet at landet vil holde sin 
makroøkonomiske politikk stabil. 
 
Her hjemme var det ”business as usual” i november. Lav arbeidsledighet, lave renter, nesten ikke inflasjon 
og stigende boligpriser. Oslo Børs endte måneden med en minimal nedgang. Noen aksjer fikk imidlertid 
større kursutslag. I Norske Skog var det uenighet om videre strategi mellom en av de største aksjonærene 
og konsernledelsen, og selskapet sank 25 %. REC falt 20 % og Songa Offshore var ned 19 %. I både i REC og 
Songa Offshore er det lånt ut mye aksjer. Resultatet er at aksjene kan benyttes til short-salg. Songa 
Offshore måtte selge en dypvannsrigg til Seadrill for å finansiere verftsoppholdene for 2 andre av 
selskapets rigger. 
 
I den positive enden fant vi Schibsted med en oppgang på 9,6 % i november. Marine Harvest var også opp 

9,6 %. Selskapet nøt godt av at lakseprisen bedret seg i november. Northland Resources la på seg 6,9 %  og 

har endelig begynt å produsere jernmalm. Northland er, slik vi ser det, et meget spennende case 

fremover. Tungvekterne på børsen, har stort sett holdt seg bra gjennom måneden. Årsaken var at 

oljeprisen var noen lunde stabil i november på rundt 110 USD/fat. Stabil oljepris er bra for norsk økonomi. 

Utvalgte nøkkeltall for november 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.11.2012

OSEBX -2,60 % 10- års stat, Norge 2,02

MSCI AC World 0,94 % 10- års stat, USA 1,61

S&P 500 0,28 % 3 mnd NIBOR 1,91

FTSE 100 1,45 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -0,47 % Brent spot 2,56 %

Euro/USD 0,19 % Gull -0,31 %

Euro/NOK -0,27 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.11.2012:    104,7455 

FORTE Pengemarked topper listen over pengemarkedsfond på Oslo Børs, målt på ett års historikk! 
Fondet har prestert sterke 4,85 % siste 12 måneder, mens indeksen har gått 1,57 % og innskuddsrenten i 
bank har vært forholdsvis beskjeden i forhold. Hittil i år har fondet gitt 4,54 % og november ga en 
avkastning på 0,42 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. Fondet kjøper 
bare verdipapirer i norske banker, og er et meget godt alternativ til bankinnskudd. I løpet av november er 
det blant annet kjøpt papirer i Sparebank Sogn og Fjordane, Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg, BN Bank, 
Strømmen Sparebank, Sparebanken Møre og Indre Sogn Sparebank. Disse kjøpene diversifiserer 
porteføljen ytterligere, noe som senker risikoen i fondet. 
 
3 måneders NIBOR har variert i området 1,80 % til 1,98 %, og sluttet måneden på 1,91 %. Dette er en 

svært lav rente, men FORTE Pengemarked eier verdipapirer som rentereguleres hver 3. måned. En 

eventuell rentestigning vil derfor raskt komme våre kunder til gode. Kredittspreadene har gått inn i 

november, noe som har vært positivt for fondet og bidratt til den gode avkastningen. 

 

 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.11.2012:    108,0973 

FORTE Obligasjon ligger fortsatt i teten i sin kategori på Oslo Børs, målt på ett års historikk! Fondet har 
gitt sterke 8,79 % avkastning siste 12 måneder, mens indeksen har gitt 1,54 %. Hittil i år har fondet gått 
7,88 %, og i november leverte det 0,78 % til våre kunder! Dette uten at det tas noen spesielt stor risiko i 
fondet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTE Obligasjon investerer kun i obligasjoner utstedt av norske banker. FORTE Obligasjon har investert 
ca. 80 % av fondet i såkalte senior-lån. Dette er obligasjonslån med fast rente som bankene legger ut. 
Obligasjonene har gjennomsnittlig løpetid på ca. 5 år. Senior-lånene har høyere sikkerhet enn bankenes 
egenkapital, fondsobligasjoner og ansvarlige lån, og sikrer våre kunder en lav risiko i fondet. De resterene 
20 % er investert i ansvarlige lån og fondsobligasjoner i noen av de største finansforetakene i Norge, som 
eksempelvis Storebrand Livsforsikring, SR-Bank og Sparebanken Midt-Norge. I november har vi holdt en 
forholdsvis høy andel bankinnskudd i fondet. Årsaken til dette er at vi forventer at langsiktige renter vil 
kunne stige noe. Det vil da være mulig å gjøre enda bedre kjøp, til glede for våre andelseiere. 
 

De langsiktige rentene har steget i november, noe som trekker ned avkastningen. Spreadene på banklån 

har imidlertid kommet kraftig inn. Dette har løftet avkastningen i fondet og gitt en solid meravkastning i 

november. Dersom aksjemarkedet stiger inn mot nyttår kan de langsiktige rentene løftes videre opp. 

Dette vil ha negativ effekt for papirene i fondet, men skaper samtidig muligheter for gode kjøp fremover. 



FORTE Norge 

Kurs per 30.11.2012:    84,3805 

FORTE Norge falt 0,61 % i november mens fondsindeksen, OSEFX, falt 0,16 %. Hittil i år har fondet steget 
med 5,70 %, noe som er et godt stykke bak fondsindeksen, som er opp 19,82 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stort sett er det de samme aksjene som har bidratt mest til avkastningen, både siste måned og for året 
som helhet. Disse er Yara, Scibstedt, Telenor, Marine Harvest og Subsea 7. Best kursutvikling for året har 
Marine Harvest med oppgang på 39 %, etter at aksjen ble tatt inn i porteføljen i mars. Største bidrag 
kommer fra Yara, som med en større andel av fondet har steget 18 % for året. I den andre enden er det 
også de samme selskapene, Norske Skog, REC og Songa som har bidratt mest negativt siste måned og hittil 
i år. Uventet, og noe skuffende, er det også at sentrale og store selskaper i porteføljen som Statoil, 
Storebrand og Det norske oljeselskap alle har gitt vesentlige negative bidrag i de samme periodene. 
 
Én ny aksje har kommet inn i fondet i løpet av november, entreprenørselskapet Veidekke. Dette litt 

anonyme selskapet har faktisk aldri gått med underskudd, og gjennom årene har det betalt ut 70 % av 

resultatet i utbytte. Veidekke har også gitt den høyeste årlige avkastningen, 15,9 %, blant alle norske 

børsselskaper i perioden 1986 til 2012. Med behov for større boligbygging og rekordstore investeringer i 

vei- og togutbygging de nærmeste årene tror vi selskapets gode og forutsigbare avkastning vil fortsette. 

november 2012



FORTE Global 

FORTE Global hadde i november enda en bra måned relativt til øvrige globale aksjefond. Fondskursen økte 
0,15 %, mens referanseindeksen, MSCI All Countries uttrykt i norske kroner, steg 0,94 %. Hittil i år har 
fondet steget i verdi med 9,0 % mot referanseindeksens 8,5 %. Dette plasserer fondet blant de topp 20 
prosent av 82 globale aksjefond som er listet på Oslo Børs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amerikanske teknologiaksjer kom sterkt tilbake sist måned og Templeton Technology-fondet ble derved 
beste bidragsyter i november med oppgang på 2,6 %, men fortsatt har fondet gitt dårligst avkastning for 
året med beskjedne 3,3 %. De to store stjernene i år er Aberdeen Asian small cap og Frankin European mid 
cap, som har steget henholdsvis 22,7 og 19,7 %. Det er 10,1 og 2,4 % bedre enn sine respektive 
markedsindekser. Franklin European mid cap gjorde det bra også siste måned, mens Aberdeen Asia small 
cap hadde en relativt sett dårligere måned. Aberdeen Latin America hadde derimot en veldig god måned 
og steg 7,7 %, mens markedet i Latin-Amerika var statisk i november. Med en nedgang på 1,4 % for året 
har Latin-Amerika-fondet gjort det marginalt bedre enn sitt hjemmemarked. Den dårligste avkastningen 
relativt til sin markedsindeks i år kommer fra DNB Norden som har steget 8,2 %, men det er allikevel godt 
bak det nordiske markedet, som er opp 14,8 %. 
 
Hvordan verdensmarkedene til slutt ender i 2012 beror mye på den amerikanske kongressen. Finner de 

frem til et budsjettforlik og derved unngår ”the fiscal cliff” ligger det an til et rally som vil strekke seg godt 

inn i det neste året. I motsatt fall kan det bli en tung start på det nye året. Vi tror fortsatt det blir en delvis 

enighet i 11. time, og at FORTE Global vil fortsette å gi en solid avkastning til sine investorer. 

Kurs per 30.11.2012:    100,1064 

november 2012



Skråblikk - Hvor skal markedet på kort sikt? 
 
Mye tyder på at aksjemarkedet skal gå opp mot nyttår, eller hva? Nå er det igjen ”høytid” for ”januareffekten”, og 
kanskje hensiktsmessig å ta litt mer risiko. Mange som investerer penger tenker på denne måten. Dette er imidlertid 
en dårlig tilnærming om du vil oppnå gode resultater på finansplasseringene. Ikke spekuler på hvor markedet skal. 
Invester heller som en intelligent investor! 
 
Warren Buffett er kjent som verdens beste investor. Han har uttalt at han ”så lyset” da han leste boken ”The 
Intelligent Investor” av Benjamin Graham i 1950. Vi synes derfor det kan være greit å utforske hvilken aha-opplevelse 
Buffett fikk når han leste boken. Det kanskje viktigste konseptet i ”The Intelligent Investor” er Grahams beskrivelse av 
en noe humørsvingende person ved navn ”Mr. Market”. Vi vil i det følgende gjenskape dette bildet, slik at også du 
kan følge Buffetts metode for suksessfulle investeringer og god timing i aksjemarkedet. 
 
Tenkt deg at du har bygget opp en suksessfull bedrift, i fortsatt sterk vekst, som nå er verdt anslagsvis 500 millioner 
(25 ganger årets inntjening på 20 millioner). Du trenger ekstern kapital for å vokse videre, og ønsker dessuten å 
avlaste deg risikomessig. Derfor bestemmer du deg for å børsnotere bedriften. La oss for enkelthets skyld anta at kun 
en enkelt investor deltar i emisjonen og kjøper 50 % av bedriften: Hans navn er ”Mr. Market”. Du eier nå halve 
bedriften og utviklingen går som tidligere med god vekst og økende inntjening. På et tidspunkt regner du med at 
verdien av bedriften er på anslagsvis 800 millioner. ”Mr. Market” på sin side er sykelig opptatt av å holde seg 
oppdatert med verdien av selskapet. Han bruker hele dagen på slike verdiberegninger. Problemet er imidlertid, slik du 
ser det, at det sjeldent kommer ny informasjon fra driften i selskapet som gir grunnlag for nye prisvurderinger. Du 
synes derfor det er rart at ”Mr. Market” den ene dagen kvoterer en pris på 760 millioner, og noen dager senere en 
pris på 840 millioner. Grunnen til den forandrede verdisettingen, ifølge ”Mr. Market”, er at Hellas nå har mottatt nye 
kriselån. Men du skjønner ikke at det har noen betydning for inntjeningen i din bedrift, for dere leverer jo så å si alt 
på langsiktige kontrakter og har bare norske kunder. 
 
”Mr. Market” på sin side er skråsikker i sin sak når han argumenter med deg. For å understreke hvor sikker han er på 
verdsettelsen, tilbyr han seg å enten selge hele sin eierandel tilbake til deg, eller å kjøpe hele din andel til den prisen 
han kvoterer. Du kan velge! Anta den dagen du har verdsatt selskapet til 800 millioner at ”Mr. Market” kvoterer en 
pris på 820 millioner. Det er ikke så lett å være sikker på hvem som har rett. Om prisen ”Mr. Market” kvoterer 
imidlertid er 50 % høyere, altså 1,2 milliarder, kan du være sikker i din sak og velge å selge deg ut av selskapet. 
Likeledes - om ”Mr. Market” en dag er preget av negative eksterne omstendigheter og priser selskapet til 400 
millioner - bør du vurdere å kjøpe tilbake hele eller deler av selskapet. 
 
Som beskrivelsen av ”Mr. Market” viser, er det ikke nødvendig for deg å kjøpe og selge i tide og utide. Ofte vil prisen 
”Mr. Market” kvoterer være relativt lik din egen prisvurdering. Da kan du bare beholde din andel av aksjene. Det er 
kun når prisen Mr. Market kvoterer ligger uforholdsmessig høyt eller lavt i forhold til din egen verdivurdering, at du 
benytter deg av muligheten til å kjøpe eller selge. 
 
Om vi nå hopper tilbake til vårt innledende spørsmål om markedet skal opp eller ned ut året, ser vi at vi er i ferd med 
å gå inn i nettopp den samme fellen som ”Mr. Market”. Vi glemmer å se på utviklingen i selskapet og fokuserer for 
mye på eksterne omstendigheter. Vårt spørsmål bør heller være hva som er en fornuftig prising av aksjemarkedet i 
dag, ut fra de rådende omstendigheter. Etter å ha besvart det spørsmålet kan vi se om prisingen av aksjemarkedet er 
i samsvar med vår analyse eller ikke. Vi blar nå opp i dagens avis og ser at Oslo Børs (OBX) er priset til en PE på ca. 
11,5 sett opp mot både inneværende års og neste års inntjening. Det er et nøkkeltall som ligger ganske tett på snittet 
for Oslo Børs over tid. Et PE-tall rundt 12x er ingen klar grunn til hverken å kjøpe eller selge. Om PE-tallet hadde vært 
ned mot historisk lave nivåer på åtte ganger inntjening, burde vi brukt anledningen til å øke vår aksjeportefølje. Om 
PE-tallet hadde vært oppe på historisk høye nivåer på 14-16 ganger inntjeningen burde vi solgt. Slik tingene er i dag 
kan vi være relativt enige med ”Mr. Market” om prisen, og kan velge å beholde aksjene vi eier. 
 
Et lite forbehold er likevel verdt å nevne. Oslo Børs er nå priset til nesten 12 ganger årets inntjening. Om inntjeningen 
til selskapene neste år vokser til det dobbelte, tilsier dagens pris en PE på 6. Om selskapenes inntjening halveres er PE
-tallet på 24. Hvordan du mener at inntjeningen for selskapene skal utvikle seg fremover er derfor avgjørende for 
hvordan du bør posisjonere deg 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. 


