
”All time high” i USA i mars 
 
Den positive utviklingen fra starten av året fortsatte i mars. Verdensindeksen målt i norske kroner var 

opp 4,8 % i mars og 11,4 % hittil i år. Det er spesielt stimuliene i USA som påvirker 

verdipapirmarkedene. Oslo Børs Fondsindeks sank 0,6 % i mars, men er opp 6,3 % hittil i år. 

I USA fortsatte den amerikanske sentralbanken med å trykke penger og kjøpe tilbake langsiktige 

statsobligasjoner. Dette medfører at langsiktige renter fortsatt er lave og gir kraftig stimuli til den 

amerikanske økonomien. Samtidig er de lange rentene alternativkostnaden ved å eie aksjer. Dette 

medfører at multiplene i aksjemarkedet er høye. Siste dag i første kvartal i det amerikanske 

aksjemarkedet, som for øvrig var skjærtorsdag, satte S&P 500 «all time high». Den forrige toppen var 

fra oktober 2007. Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for mars ble imidlertid en skuffelse. 

Det ble skapt bare 88 000 nye arbeidsplasser. Det var forventet 190 000 nye jobber, men 

arbeidsledigheten falt likevel fra 7,7 prosent til 7,6 prosent. Den amerikanske handelsbalansen falt 

mindre enn forventet. Det var først og fremst eksporttallene som var bedre. Inntjeningen i 

amerikanske bedrifter er imidlertid på vei ned, noe som vil være dårlig nytt for aksjemarkedet hvis 

utviklingen vedvarer. 

I Europa var all fokus rettet mot Kypros. Landet som har vært et skatteparadis med en selskapskatt på 

10 %, hadde fått betalingsproblemer. Under fjorårets eurokrise lånte Kypros, med sin kommunistiske 

president, penger av Russland. Russland har hatt en egeninteresse av å hjelpe Kypros, fordi landets 

banker har vært transitstasjoner for russiske penger på vei mot vesten. I mars var imidlertid Russland 

ikke villig til å låne Kypros flere penger, og landet var dermed nødt til å henvende seg til EU og det 

internasjonale pengefondet, IMF. EU og IMF satte straks krav om at Kypros innførte en engangsskatt 

på 12,5 prosent av bankinnskudd over 100 000 euro. Dette medførte ville protester på Kypros, selv 

om det var mest utenlandske innskytere som hadde over 100 000 euro i bankinnskudd. For å hindre 

massive uttak av bankene ble det satt maksimalgrenser for uttak fra dag til dag. Kypros blir også nødt 

til å øke selskapsskatten. Landet mister dermed sin status som skatteparadis innen EU. Noen av de 

kypriotiske bankene har hatt filialer i Hellas. Disse filialene ble overtatt av greske banker. 

Fra Europa ble det meldt om 19 millioner arbeidsledige. Dette utgjør en arbeidsledighet på 12 

prosent. Størst er ledigheten i Hellas og Spania. Lyspunktet er Irland, hvor arbeidsledigheten har falt 

det siste året. Nettopp arbeidsledigheten vil medføre at veksten i eurosonen blir veldig svak, og de 

mest utsatte landene vil ha store problemer med å innfri gjelden sin. Søreuropeiske stater har i det 

siste kunnet låne til stadig lavere renter. Dette er i seg selv et lyspunkt.  
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De fleste fremvoksende økonomier har stagnert den senere tiden, men den høye veksten i Kina fortsatte 

ufortrødent. Den japanske sentralbanken fikk ny sjef i mars. Det trykkes nå nye yen for å skape inflasjon 

og derigjennom økonomisk vekst. Målet er å doble pengemengden. En svekket yen vil begunstige den ja-

panske eksportindustrien. Nikkei-indeksen har hatt en god utvikling etter at dette ble kjent. 

Norges Bank gjorde helomvending på rentemøtet 14. mars. Lave inflasjonstall medfører at den fremtidige 

rentebanen ble kraftig nedjustert. Sentralbanken mener også at det nå er større sannsynlighet at styrings-

renten settes ned, enn opp. Sentrale økonomer antar dermed at vi får lave renter helt til 2017. Den alvor-

ligste hendelsen for bankene var likevel at DNB tapte den såkalte «Røeggen-saken» i Høyesterett. Dette 

medfører at bankene vil kunne bli nødt til å yte erstatning til kunder som er klassifisert som «ikke profe-

sjonelle» og som har kjøpt belånte indeksobligasjoner som ble lagt ut på begynnelsen av 2000-tiåret. 

Det norske aksjemarkedet var ned i mars, hovedsakelig på grunn av 

at oljeprisen sank fra 111 dollar per fat i begynnelsen av måneden 

ned til 107 dollar per fat. Ved månedslutt var oljeprisen 110 dollar 

per fat. Dette medførte at norske kroner svekket seg mot euro og 

amerikanske dollar i mars.  

Vi tror fortsatt at aksjemarkedene kan komme til å stige noe, til 

tross for at S&P 500 avsluttet første kvartal på «all time high». No-

en kortsiktige korreksjoner vil likevel kunne forekomme. Dersom 

inntjeningen i amerikanske bedrifter faller videre, kan vi få en 

kraftigere korreksjon. Foreløpig holder de kraftige stimuliene aksjemarkedet oppe. 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for mars 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 27.03.2012

OSEBX -8,21 % 10- års stat, Norge 2,14

MSCI AC World 3,60 % 10- års stat, USA 1,85

S&P 500 3,18 % 3 mnd NIBOR 1,88

FTSE 100 0,42 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,05 % Brent spot -0,98 %

Euro/USD -2,22 % Gull 1,56 %

Euro/NOK -0,18 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 27.03.2013:    102,9289 

FORTE Pengemarked fikk en avkastning på 0,16 % i mars. Hittil i år er fondet opp 0,76 %. Til sammenlig-

ning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,12 % i samme periode.  

 

 

 

 

 

 

FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. 3 måneders 

NIBOR har ligget på rundt 1,9 % den siste måneden. Markedet forventer at NIBOR vil ligge rundt dagens 

nivå det neste året, og kanskje lengre. Norges Bank hadde rentemøte 14. mars, og beholdt styringsrenten 

på 1,5 %. De nedjusterte også rentebanen med opptil 0,7 prosentpoeng.  

FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et meget godt alternativ til bankinn-

skudd. I løpet av måneden ble det blant annet kjøpt papirer i Sparebanken 1 Nordvest, Storebrand ASA, 

Nes Prestegjeld Sparebank, Hol Sparebank, Trøgstad Sparebank, Eidsberg Sparebank, Statsbygd Spare-

bank, Lillesand Sparebank og Tolga og Os Sparebank. Vi forventer høyere avkastning fremover som følge 

av stabile renter og god løpende avkastning på de papirene vi har kjøpt inn.  



FORTE Obligasjon 

Kurs per 27.03.2013:    106,5554 

FORTE Obligasjon ga en avkastning på formidable 1,39 % i mars og er opp 1,85 % hittil i år. Referanse-

indeksen, ST4X, gikk til sammenligning 0,79 % i mars. De lange rentene sank i perioden, og har bidratt til 

den høye avkastningen. 

 

 

 

 

 

Norges Bank hadde rentemøte 14. mars, og beholdt styringsrenten på 1,5 %. De nedjusterte også renteba-

nen med opptil 0,7 prosentpoeng. Som en konsekvens av dette sank 10 års statsrente ned mot 2 %. I til-

legg har kredittspreadene for den enkelte utstederbank sunket, noe som også er positivt for avkastningen 

i FORTE Obligasjon. Vi forventer at rentenivået vil holde seg uendret i minst et år fremover. 

FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i banker eller livselskaper, og har dermed forholdsvis lav 

risiko. Fondet har ikke gjort mange endringer i perioden, men det er blant annet gjort et kjøp i Sparebank1 

Østfold Akershus.  



FORTE Norge 

Kurs per 27.03.2013:    87,1081 

Den positive starten for aksjemarkedet i 2013 toppet seg i løpet av mars måned, og den siste uken falt 

markedet 2,5 %.  FORTE Norge endte måneden med en nedgang på 1,7 % mens referanseindeksen, OSEFX, 

falt 0,7 %.  Hittil i år har fondet steget 2,0 % og indeksen 6,3 %. 

 

 

 

 

 

FORTE Norge hadde ved inngangen til mars en solid overvekt i oppdrettsaksjer i forhold til vektingen i re-

feranseindeksen.  Lakseaksjer hadde en veldig god måned i februar, men falt tilbake denne måneden. 

Våre plasseringer i Marine Harvest, Salmar og Cermaq utgjorde nesten hele fondets mindreavkastning i 

forhold til indeks, på én prosent, i mars. Vårt syn er at oppdrettsbransjen er i begynnelsen av en lengere 

syklus med svært gode priser og tilhørende inntjening.  Andre aktører så på oppgangen som en kortsiktig 

fluktuasjon og solgte seg ut i forkant av påsken, mens vi  benyttet da sjansen til å å plukke lavt prisede ak-

sjer innen sektoren.  

Blant våre beste posisjoner siste måned finner vi  Sparebankene Midt-Norge og Nord-Norge, og Telenor 

samt Bridge Energy. Fra kun fire letebrønner gjorde Bridge tre betydelige oljefunn i fjor, blant annet i for-

bindelse til Ivar Aasen feltet, hvor Det norske oljeselskap er operatør.  Vi tror det er gode muligheter for at 

denne andelen kan bli solgt i løpet av året som en del av en større transaksjon rundt Ivar Aasen-feltet, noe 

som vil være svært positivt for både Bridge og Det norske.  Petroleum Geo-Services, PGS, kom inn i porte-

føljen som ny aksje i mars etter at den har falt urimelig langt bak andre seismikkselskaper. Sektoren  er 

inne i det første året av en oppgangsperiode, som bruker å vare i to til tre år i bransjen.   

Blant de større aksjene på Oslo Børs er det tre aksjer, TGS,  Schibstedt og Gjensidige,  som har utmerket 

seg med stigning i overkant av 20 % i år. Dette er aksjer som vi bevisst har utelatt fra vår portefølje da vi 

mener de har vært priset alt for høyt. Det har kostet fondet 1,6 % avkastning i forhold til indeks, men i ti-

den fremover regner vi med å vinne på det.  Disse 1,6 prosentene, samt sjokktapet i Northland i januar 

utgjør hele fondets etterslep til referanseindeksen i år.  

Ved inngangen til april er fondet relativt defensivt posisjonert, ved at den girede ETF Bullen er solgt, posi-

sjoner i de høyeste beta-aksjene er redusert og  kontantbeholdningen økt  til nær 10 %.  I et marked som 

kan bli noe negativt eller sidelengs i de neste par månedene forventer vi derved at FORTE Norge vil redu-

serer avstanden til referanseindeksen vesentlig. 



FORTE Global 

I verdi steg FORTE Global 1,1 % i mars, mens referanseindeksen, MSCI  All Countries uttrykt i norske kroner 

steg 3,6 prosent. I US dollar steg indeksen under halvparten, med 1,5 %.  Hittil i år er fondets oppgang på 

8,6 prosent mens indeksen har økt med 11,4 % i norske kroner og 6,2 % uttrykt i dollar. 

 

 

 

 

 

Hittil i år har børsene rundt i verden vært lite korrelert , og de tradisjonelle økonomiene har gjort det langt 

bedre enn de fremvoksende markedene. Sammenstilt i dollar utmerker USA og Japan seg med økning over 

10 % og Europa og de nordiske land med en stigning rundt 6 %. I andre enden finner vi Kina og Øst-Europa 

med nedgang rundt fem prosent. Samlet har de fremvoksende markedene falt 2 % hittil i år. For mars må-

ned var bildet stort sett det samme, USA opp 3,7 %, Europa flatt og fremvoksende markeder ned 2 %. 

Med fondets relative overvekt i fremvoksende markeder er det hyggelig å se at fondet holder så godt føl-

ge med oppgangen i verdensindeksen. I stor grad skylles dette de gode resultatene fra Aberdeen-fondene 

med oppgang for Asian small cap på hele 13,5 %, Latin America  5,6 % og det globale Emerging Markets-

fondet med 4,6 %. Også det svakeste fondet i porteføljen, Nevsky Eastern Europe , som er opp 2,5  pro-

sent har gjort det svært bra i forhold til den store nedgangen i det øst-europeiske markedet.  

Sektorfondet Fondsfinans Farmasi har gitt FORTE Global den beste absolutte avkastningen med 15,9 % 

hittil i år og 4,6 % i mars. 

I det som kan bli et noe svakere marked i de neste par månedene tror vi at de fremvoksende økonomiene 

igjen vil gjøre det relativt bedre, hvilket skulle bety meravkastning for FORTE Global. 

Kurs per 27.03.2013:    110,5268 
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Kurs per 27.03.2013:    101,2922 

FORTE Trønder 

I FORTE Trønders første måned etter den offisielle lanseringen, falt fondet 1,7 % og er nå opp 1,3 % siden 

oppstart. I våre kommentarer til FORTE Trønder vil vi forholde oss til absolutte avkastningstall og ikke vur-

dere fondet opp mot fondsindeksen, OSEFX.  Grunnen er at investeringsuniverset for FORTE Trønder er så 

forskjellig fra sammensetningen på Oslo Børs at det ville være som den kjente sammenligningen av epler 

og appelsiner. 

Fondets fire største posisjoner, med i underkant av 10 % hver, er i Det norske oljeselskap, Salmar, Spare-

Bank1 SMN og Q-Free. De to siste steg rundt 5 % i løpet av måneden, Det norske var nærmest uendret, 

mens Salmar falt over 10 %. Lakseaksjer hadde generelt en tøff måned hvor mange aktører realiserte sine 

korte gevinster fra årets begynnelse. Fondets 5 % andel i Marine Harvest falt også rundt 10 prosent, men 

ble delvis utlignet av Norwegian Royal Salmon som steg med nær 6 %. Vi tror laksesektoren er i begynnel-

sen av en lengere periode med svært gode tider og beholder derfor fondets fokus på sektoren. Nordic Se-

miconductor ble klart beste aksje, med en kursstigning over 15 % i mars måned. 

Vi har utvidet nedslagsfeltet for fondet noe til å inkludere 

«reservetrøndere» på Møre og Helgeland, og har investert i 

disse sparebankene. I tillegg er fondet investert i Melhus Spa-

rebank og deltar i pågående nyemisjoner i Aasen Sparebank 

og Sunndal Sparebank. Etter dette vil mellom 25 og 30 % av 

fondet være investert i lokale sparebanker.  Alle disse banke-

ne har solide balanser og betaler årlig utbytte i størrelsesor-

denen 4 til 9 %. Utsiktene til voksende inntjening gjennom 

økede rentemarginer på utlån gjelder i minst like stor grad for 

disse bankene som for de større, og vi forventer derfor pene 

kursstigninger i tillegg.  Med relativ lav volatilitet vil disse papirene være et godt anker i forhold til de mer 

«spenstige» laks- og teknologiaksjene i fondet, som vi tror vil gjøre det langt bedre enn aksjemarkedet for 

øvrig i tiden fremover.  
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Skråblikk - Gini-koeffisienten 

 

Etter finanskrisen i 2008 har vi sett en trend med tiltakende inntekts- og formuesforskjeller i samfunnet. De 
rike blir rikere, og de fattige relativt fattigere.  

Et statistisk mål for disse forskjellene finner vi i Gini-koeffisienten, som er beskrevet som følger på Wikipedia: 
«Gini-koeffisienten er et statistisk mål for statistisk spredning, oppkalt etter den italienske statistikeren Corrado 
Gini. Vanligvis brukes koeffisienten til beregning av inntektsforskjeller eller formuesforskjeller i en befolkning. 
Koeffisienten angis som en tallverdi fra 0 til 1, hvor 0 indikerer at alle innbyggerne har akkurat like stor inntekt 
eller formue, mens tallverdien 1 indikerer at én person eier all inntekt eller formue.» 

Grafen til høyre viser utviklingen etter andre verdenskrig for 
en del større økonomier. Tallene er oppgitt i prosent, og 
mange land ligger i området 20-40 %.  

Som vi ser har Gini-indeksen i land som Norge, Canada, 
Frankrike og Tyskland falt over tid.  

Forskjellene mellom folk har blitt mindre. I store land som 
USA, Kina, UK og Brasil har forskjellene derimot blitt større. I 
USA økte koeffisienten for eksempel fra om lag 35 % i 1970 
til 45 % på 2000-tallet. 

En annen illustrasjon av de økte forskjellene, finner vi i neste graf, hvor vi ser 
hvilken andel av de totale lønnsinntektene i USA som går til de 1 % best betalte. 
Mens denne andelen falt fra ca. 22 % til 17 % på begynnelsen av årtusenskiftet, 
har bildet blitt reversert etter finanskrisen. De 1 % best betalte stikker nå av med 
ca. 23 % av de totale lønnsutbetalingene i USA. Vi må helt tilbake til 1930-tallet 
for å finne tilsvarende forskjeller. 

Hvorfor er denne trendutviklingen interessant å se på for oss som investorer? 
For det første kan det hjelpe oss til å forstå konsekvenser av økonomisk politikk. I 
USA falt Gini-koeffisienten frem mot 1970-tallet, mens den har steget jevnt og 
trutt deretter. Over den samme perioden har vi fått mer aktiv økonomisk poli-
tikk, spesielt med langt mer aktiv styring fra den amerikanske sentralbanken. Vi 
vet også at amerikansk statsgjeld har fordoblet seg fra 1980 til i dag, akkurat i samme periode som koeffisien-
ten har økt som kraftigst. 

For det andre kommer det som vi har størst interesse av å lese ut fra koeffisienten: Den hjelper oss å forstå 
hvordan kjøpekraftsutviklingen i samfunnet endres. Når en stor del av velstandsøkningen eller lønnsøkningene 
går til 1 % av befolkningen, vil det være et begrenset potensial for generell forbruksvekst. Den ene prosenten 
har trolig allerede alt de ønsker seg av materielle goder, og putter heller pengene i aksjer eller i andre sparein-
strumenter. I noen grad kan vi se økt forbruk av luksusvarer, men totalt sett er utviklingen lite egnet til å bidra 
til nye arbeidsplasser og finansiell vekst. 

Gitt denne utviklingen er det ikke så overraskende at aksje- og eiendomspriser stiger, mens inflasjonen på vanli-
ge varer ikke øker like mye. Den nye likviditeten, som sentralbankene skaper gjennom sin ekspansive politikk, 
spres ikke jevnt ut over befolkningen. Først får bankene tilgang på likviditet og kan øke sin inntjening. Dernest 
får de mer formuende tilgang på billige lån, som de er mest tilbøyelige til å investere. Siden det er disse gruppe-
ne som fra før er de største investorene, får vi en multiplikatoreffekt hvor de rike blir rikere. Siden den økte 
likviditeten ikke i like stor grad går til økt forbruk, blir det en forsinkelseseffekt før likviditetstilførselen bidrar til 
mer generell økonomisk vekst. Som investor er det nyttig å forstå disse sammenhengene. Det fører nemlig til at 
aktivaprisene kan stige før vi kan måle økonomisk vekst. Og det kan føre til bobler i aktivapriser, siden likvidite-
ten ikke trekkes inn før den økonomiske veksten er bekreftet. 

 

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. 


