
2012—Et år i oppgang 

Nyttårsskiftet er er godt tidspunkt for å se seg  tilbake og vurdere året som gikk. Samtidig er 
det en tid hvor man kan rette blikket fremover og se på hvilke nye muligheter det nye året 
bringer. 2012 ble et godt år både i aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet og i Forte 
Fondsforvaltning. Stigende aksjemarked og fallende renter ga gode muligheter for 
investorene, i flere aktivaklasser.   

Forte Fondsforvaltnings kunder kan se tilbake på 2012 som et meget godt år. Vi er et selskap 
i vekst og har nå rundet 600 millioner til forvaltning. Her er noen høydepunkter fra året som 
gikk:  

 FORTE Pengemarked, beste norske pengemarkedsfond i 2012 blant samtlige 
pengemarkedsfond listet på Oslo Børs, med en avkastning på 5,03 %! 

 FORTE Obligasjon, beste obligasjonsfond i kategorien obligasjonsfond 2-4 på Oslo Børs, 
med en avkastning på 8,41 % for 2012!  

 FORTE Global, nr. 11 av 82 globale fond listet på Oslo Børs, med en avkastning på 
10,83 % for 2012!  

 Aktivt forvaltet portefølje etablert med gode resultater siden oppstart! 

Vårt fjerde fond, FORTE Norge, plasserte seg i nedre del av listen over norske aksjefond på 
Oslo Børs i 2012. Fondet har en verdiorientert forvaltning, og 2012 kan vel ikke sies å være 
året for verdiaksjer. Dette kan imidlertid snu seg fort når vi nå går inn i et nytt år.   

Det norske aksjemarkedet, representert ved fondsindeksen, gikk 0,69 % i desember og var 
opp 20,65 % i løpet av 2012. Norge var blant de beste aksjemarkedene i 2012. Også 
verdensindeksen steg i 2012, med 9,12 %. Det var spesielt de fremvoksende økonomiene 
som dro opp verdensindeksen. Når vi ser ut til å unngå the fiscal cliff, gir det en hyggelig 
inngang i det nye året. Den amerikanske sentralbanken fortsetter å kjøpe lange 
statsobligasjoner med det resultat at langsiktige renter har kommet ned på et historisk lavt 
nivå. Det er signalisert at de vil fortsette med det til arbeidledigheten kommer under 6,5 %, 
eller inflasjonen stiger over 2,5 %.  
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Utvalgte nøkkeltall for september 

Hverken arbeidsledigheten eller inflasjonen er i nærheten av disse nivåene, slik at vi forventer å 
få lave renter i lang tid fremover. I Eurosonen, spesielt i  Syd-Europa  er arbeidsledigheten svært 
høy,  men innføringen av det nye stabiliseringsfondet i EU, kalt ESEF har stoppet spekulasjonene 
rundt euroen. Hellas har blitt tilført tilstrekkelige midler, samtidig som spanske banker har 
mottatt midler til rekapitalisering. Derved har  spekulasjonen om en full krise i Europa roet seg 
noe.  I 2013 tror vi at USA og de fleste fremvoksende økonomier, spesielt i Asia, vil øke sin 
veksttakt og fortsatt være driverne i verdens aksjemarkeder. 

Som en konsekvens av at Forte Fondsforvaltning vokser, har vi gjort en endring i 
forvalterteamene. Jomar Kilnes tar over hovedansvaret for FORTE Norge, og vil 
forvalte dette i team med Jon Steinar Eide. Kilnes har jobbet i Forte 
Fondsforvaltning siden oppstarten i 2010. Han er utdannet siviløkonom, har en 
MBA fra Thunderbird, USA, og har blant annet jobbet 13 år som finansanalytiker 
i Green Cay Asset Management på Bahamas. Jomar Kilnes var med på å gründe 
Green Cay Asset Management, som hadde 1,8 milliarder kroner til forvaltning. 
Selskapet hadde sitt utspring fra Templeton Group ved Sir John Templeton, og Kilnes har med seg 
mye av den forvaltningsfilosofien som investorlegenden Templeton sto for. Dette innebærer en 
verdibasert forvaltningsstil, hvor han søker etter de beste selskapene til lavest mulig pris 
uavhengig av makro og teknisk analyse. 

Forte Fondsforvaltning vil i 2013 fortsette å tilpasse seg sine kunders behov og vi vil derfor 
lansere en en spennende produktnyhet tidlig på året. Vi lover at vi vil gjøre vårt beste for å skape 
god avkastning for våre kunder også i 2013! 

 

Ha et riktig godt nytt år! 

Utvalgte nøkkeltall for desember 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 28.12.2012

OSEBX 3,11 % 10- års stat, Norge 2,04

MSCI AC World 0,56 % 10- års stat, USA 1,71

S&P 500 0,71 % 3 mnd NIBOR 1,83

FTSE 100 0,53 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,67 % Brent spot 0,07 %

Euro/USD 1,61 % Gull -2,29 %

Euro/NOK -0,04 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.12.2012:    102,1484 

FORTE Pengemarked gikk ut av 2012 som fondet med høyest avkastning av samtlige pengemarkedsfond 
listet på Oslo Børs! Fondet ga imponerende 5,03 % avkastning til sine andelseiere i 2012. Dette var hele 
0,81 % bedre enn nummer to på listen. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 1,50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 var et meget hyggelig år for FORTE Pengemarked. Fondet leverte hele 5,03 % avkastning og plasserte 
seg helt på toppen over samtlige pengemarkedsfond registrert på Oslo Børs. Avkastningen i desember ble 
på 0,45 %. Innskuddsrenten i norske banker har til sammenligning vært lav i samme periode, noe som har 
gitt våre andelseiere en betydelig meravkastning. 
 
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 desember ble det 

blant annet kjøpt papirer i Aasen sparebank, Arendal og omegn sparebank, Grue sparebank, Selbu 

sparebank og Bamble Langesund sparebank. Renten har vært fallende i 2012, og 3 måneders NIBOR endte 

året på 1,8 %, noe som var ned ca en prosent i løpet av året. Vi forventer at rentenivået fortsatt vil kunne 

holde seg lavt utover i 2013. 

 

 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.12.2012:    104,6192 

FORTE Obligasjon ble vinneren i sin kategori (Obligasjonsfond 2-4) blant 29 fond på Oslo Børs i 2012. 
Fondet ga hele 8,41 % avkastning i 2012 til sine andelseiere! Referanseindeksen, ST4X, gikk til 
sammenligning 2,17 % i samme periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTE Obligasjon leverte solide 8,41 % avkastning i året som gikk, og 0,46 % i desember. Blant de 28 
konkurrentene i vår kategori på Oslo Børs, toppet vi listen ved årets slutt. Synkende rente og attraktive 
bankpapirer er mye av forklaringen bak den høye avkastningen. Obligasjoner har det siste året blitt et 
populært alternativ for investering, og FORTE Obligasjon lar våre kunder ta del i dette markedet. Forte 
Obligasjon investerer imidlertid bare i obligsjoner i banker eller livselskaper, og har dermed forholdsvis lav 
risiko. 
 
Fondet har gjort en del kjøp i desember. Disse er foretatt bl.a. i Sparebanken 1 Nord Norge, Sparebanken 
1 Østfold/ Akershus, Danske Bank, Storebrand Livsforsikring og Bank 1 Oslo. Rentenivået har sunket i løpet 
av desember, mens kredittspreadene har kommet inn. Fondet har derfor valgt å opprettholde en 
forholdsvis høy kontantandel i påvente av høyere renter. Høyere renter vil kunne bety muligheter for 
gode kjøp i fondet. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.12.2012:    85,3977 

Mot de flestes forventninger ble 2012 til slutt et godt år for aksjemarkedet. Oslo Børs fondsindeks,  OSEFX, 
steg hele 20,7 % , hvorav 0,7 % i desember.  FORTE Norge ble imidlertid hengende bak markedet og endte 
året med en oppgang på 7,0 % . I desember steg FORTE Norge  1,2 %, en halv prosent bedre enn 
referanseindeksen. Fondets mindreavkastning har i hovedsak to forklaringer,  undereksponering i 
oljeservice og relativt store tap i et par enkeltaksjer.  

Fondets største eksponeringer har vært mot de tunge selskapene Statoil, Yara, DNB og Telenor som  alle, 
med unntak av Statoil, har holdt godt følge med markedet. Store deler av den øvrige porteføljen har vært 
forsiktig investert i lavt prisede verdiaksjer, og andelen av “ big movers” i oljesektoren har således blitt for 
liten. I tillegg inneholdt porteføljen noen “bets” i selskaper som tidligere hadde falt mye og hvor vi hadde 
forventninger til at aksjen  skulle komme kraftig tilbake. Blant disse var REC og Songa som i stedet 
fortsatte i fritt fall og medførte et samlet tap for fondet på 4 prosent. 
 
De største  bidragene i FORTE Norge  var fra Yara og DNB,  som også hadde de største posisjonene. Den 
beste avkastningen kom fra Marine Harvest, Schibsted og Northland Resources, med kursøkninger på 
henholdsvis 98, 65 og 63 %, etter at de ble kjøpt inn i løpet av året. 
 
På tampen av året ble Seadrill og Norwegian Air Shuttle tatt inn i porteføljen. For Seadrill  forventer vi 
fortsatt stor etterspørsel  etter rigger og solide utbytter fra selskapet, noe som også vil holde igjen 
aksjeprisen dersom aksjemarkedet dabber av. Norwegian har vært årets store vinner på børsen, men vi 
mener den har mye igjen å gå. Prisingen er fortsatt moderat, og et finansielt svakt SAS vil ikke innlede 
ubehagelig priskonkuranse. I tillegg bruker nordmenn en stadig større andel av sin voksende inntekt på 
reiser. En sterk kronekurs er også positivt i forhold selskapets kostnader i dollar.   
 
Vi tror aksjemarkedet kan gi mange muligheter også i 2013, med med den forskjell at vi tror det vil bli 
mere  fokus på selskapsspesifikk informasjon enn på makrospørsmål, slik tilfellet var i fjor. Således kan det 
bli større forskjell på avkastningen mellom aksjene, og derfor enda viktigere å plukke de rette selskapene 
og være inne i de rette sektorene. I året som kommer vil vi derfor bruke enda mere tid på  selskaps-
analyser i søk etter fundamentalt lavt prisede aksjer. Samtidig vil vi øke eksponeringen noe mot den 
voldsomme oljeaktiviteten som skjer utenfor kysten vår.  
 
På den bakgrunn er det vår ambisjon og forventning at FORTE Norge ved neste årslutt skal ha gitt en solid 
meravkastning, i forhold til referanseindeksen, og være blant de bedre aksjefondene på Oslo Børs. 
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FORTE Global 

FORTE Global hadde et meget bra år med en avkastning på 10,8 %! Dette er  1,7 % høyere enn 
referanseindeksen (MSCI World AC, uttrykt i norske kroner) som steg 9,1 %.  Dermed  plasserte fondet seg 
som nummer 11 av de 82 globale fondene som er listet på Oslo Børs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I desember måned steg fondet 1,7 % mens referanseindeksen økte med 0,6 %. Fondet har i løpet av året 
hatt noe overvekt mot fremvoksende økonomier og Norden, hvilket var en riktig strategi da indeksen for 
disse markedene steg henholdsvis 15 og 19 %. Gjennom de tre Aberdeen-fondene, Asian Small Cap, 
Emerging Markets og Latin America, fikk fondet godt betalt med avkastning på henholdsvis 25,6, 15,8 og 
14 %. Meravkastningen for sistnevnte fond var bemerkelsesverdig god da indeksen for Latin-Amerika-
markedet  kun steg med 6,7 %. Det var imidlertid skufffende at DNB Norden bare ga 10,9 prosent fra sitt  
marked som i snitt steg hele 19 %. Å satse på europiske småselskaper gjennom Franklin European midcap 
skulle også vise seg å være et klokt valg,  til tross for  krisen i eurosonen. Denne delen av markedet steg i 
snitt 22 %, mens Franklin klart å skape 25,5 % avkastning. Nevsky Eastern Europe ga 13,8 %, likt med sitt 
hjemmemarked. 

Carnegie Worldwide Etisk som i hovedsak investerer i de største globale selskapene steg 6 % for året. 
Templeton  Technology som er 95 % investert i USA og Canada klarte imidlertid ikke å følge sitt marked og 
gav tilnærmet null for året.  

I 2013 tror vi at USA og de fleste fremvoksende økonomier, spesielt i Asia, vil øke sin veksttakt og fortsatt 
være driverne i verdens aksjemarkeder, som for øvrig  stadig mere beveger seg i takt med hverandre.  Det 
er også veldig positivt at eurosonen ser ut til å unngå den dype økonomisk krisen som mange hadde 
fryktet. Vi ser derfor frem til nok et godt år i de  globale aksjemarkedene, og enda et år med betydelig 
meravkasting for FORTE Global.  

Kurs per 31.12.2012:    101,8042 
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Skråblikk - Loven om utilsiktede konsekvenser 

 
Frédéric Bastiat (1801-1850) var en av Frankrikes mest produktive  økonomer. Han er blant 
annet kjent for å ha utviklet det viktige økonomiske konseptet opportunity cost 
(alternativkostnad), og for “Parabelen om det knuste vinduet”. Den ideen Bastiat kanskje er 
aller mest kjent for er allikevel “The Law of Unintended Consequenses”, eller “loven om 
utilsiktede konsekvenser”. I sitt siste leveår skrev Bastiat artikkelen "Ce qu'on voit et ce 
qu'on ne voit pas"  (“Det som er sett og det som er usett”). Vi oversetter nedenfor noen 
linjer fra den banebrytende artikkelen: 

“På den økonomiske arena produserer en handling - en vane - en institusjon - en lov, ikke bare en effekt, 
men en serie av effekter. Av disse effektene er den første alene og umiddelbar; den oppstår samtidig som 
den implementeres; den er sett. De andre effektene oppstår bare senere, de er ikke (forut)sett, vi er heldige 
om vi (forut)ser dem. Det er bare en forskjell mellom en dårlig økonom og en god økonom: Den dårlige 
økonomen vurderer bare den synlige effekten; den gode økonomen vurderer både de direkte effektene, men 
også mulige senere (indirekte) effekter som må forutsees. 
Men forskjellene på disse to tilnærmingene  er enorme. For det er alltid slik at når den umiddelbare effekten 
er positiv, så bidrar de senere effektene negativt, og vice versa. Av det følger at en dårlig økonom søker et 
lite kortsiktig gode som blir etterfulgt av et større langsiktig onde, mens den gode økonomen søker et stort 
langsiktig gode, på bekostningen av et mindre kortsiktig onde.” 

Formuleringene er kanskje noe tungvinte, men det er vel verdt å tenke gjennom dette utsagnet. Når det 
gjelder dagens sentralbankpolitikk, ser vi at en sterkt stimulativ pengepolitikk iverksettes for å oppnå et 
kortsiktig gode. Aksjemarkedene har for eksempel reagert positivt på de såkalte kvantitative lettelsene (QE 1, 2 
og 3). Ikke så mange har fokusert på følgeeffekter av slik ekspansiv politikk.  

Den daværende amerikanske sentralbanksjefen, Paul Volcker, var ikke særlig populær da han tidlig på 1980-
tallet satte opp sentralbankrentene for å få bukt med inflasjonen. Folk og institusjoner følte høyere 
lånekostnader på kroppen. Men det Volcker klarte å gjøre, var å få ned inflasjonen fra 13,5 % i 1981, til 3,2 % i 
1983. Dette la grunnlaget for en solid langsiktig vekst fra 1982 og ut årtusenet. Sentralbanksjef Greenspan, 
derimot, var svært populær mens han virket. Stadige rentenedsettelser bidro til å få økonomien i gang igjen. 
Aksjeverdiene blomstret - kortsiktig. I ettertid har vi sett en del konsekvenser av dette i form av flere bobler 
som har sprukket, IT- og eiendoms-boblen for å nevne et par. I dag er pengepolitikken både i USA og Europa 
svært ekspansiv, med historisk lavt rentenivå med tillegg av kvantitative lettelser. Dette har en positiv 
kortsiktig effekt, og aksjemarkedet har blant annet steget på nyheten om disse tiltakene. Spørsmålet er 
imidlertid om denne svært stimulerende pengepolitikken vil gi negative følgeeffekter – i form av nye 
finansbobler, m.v. - på litt lengre sikt, slik “Bastiats lov” predikerer.  

Som en analog til dette kan vi filosofere over den såkalte “kobraeffekten”. Dette begrepet stammer fra en 
regulering under koloniregimet i India, hvor de britiske myndighetene på et tidspunkt ønsket å bli kvitt de 
mange kobraslangene i Delhi. Derfor utlovet de en skuddpremie på kobraer, som de forventet skulle løse 
problemet. Den entreprenørorienterte befolkningen i Delhi, i det minste deler av den, responderte med å 
starte med oppdrett av kobraslanger. Plutselig fikk den britiske administrasjonen inn haugevis av kobraskinn, 
og de besluttet å ta bort skuddpremien. Hva skulle så oppdretterne av kobraer med slangene når det ikke var 
noe marked for dem lenger? Det var bare å slippe dem fri. Plutselig hadde antall kobraer i Delhi økt kraftig, og 
kobraene i Delhi ble et kjempeproblem! 

Det er dette som ligger i “The Law of Unintended Consequenses”. Et økonomisk tiltak som på kort sikt er rettet 
mot en bestemt målsetting, kan slå ut i akkurat motsatt retning på lengre sikt – stikk i strid med den 
opprinnelige målsettingen. De fleste investorer “ser bare fra A til B”, men du, som nå har lest dette skråblikket, 
kan tenke noen skritt videre og vil forhåpentligvis være bedre posisjonert i forhold til den fremtidige 
utviklingen. 

 

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. 


