
Oppgang på verdens børser i april 

Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i april. Verdensindeksen målt i norske kroner var 

opp 1,9 prosent i april og 13,5 prosent hittil i år. Det er spesielt stimuliene i USA som påvirker 

verdipapirmarkedene. Oslo Børs Fondsindeks steg 1,7 prosent i april, og er opp 8,1 prosent hittil i år. 

I USA viser nøkkeltallene tegn til oppgang i økonomien. Det er spesielt Nonfarm payrolls-tallene som 

har vært bra i det siste. Når det ansettes mellom 150 000 og 200 000 personer per måned utenfor 

jordbrukssektoren i USA, begynner arbeidsledigheten å synke. I april ble det rapportert en 

arbeidsledighet på 7,5 prosent. I de siste månedene har den falt med 0,1 prosent hver måned. 

Samtidig vet vi at den amerikanske sentralbanken, FED, har uttalt at de vil stoppe stimuliene hvis 

arbeidsledigheten kommer under 6,5 prosent eller at inflasjonen kommer over 2,5 prosent. Det er 

fortsatt et stykke dit, siden inflasjonen er langt nede på 1 prosent tallet. Det betyr at rentenivået 

sannsynligvis blir lavt en god stund til. De lave rentene har satt fart i boligprisene i de største byene i 

USA. Siste året har prisene steget over 9 prosent. Av de 7 millioner amerikanere som ble tvunget til å 

forlate husene sine etter finanskrisen er nå 1 millioner tilbake i markedet, og tallet forventes å øke til 

2 millioner neste år. Faktisk er lagrene av usolgte boliger nå på det laveste på 12 år. Med høyere 

boligpriser blir det også høyere forbruk. Siste rapportering av forbrukertilliten, Consumer confidence, 

viste et tall over 60 (50 indikerer et nøytralt nivå). Dette viser at konsumentene har stor fremtidstro. 

Dette er spesielt bra i USA som er en forbruksdrevet økonomi. S&P 500-indeksen steg 1,8 prosent 

som følge av bedringen i amerikansk økonomi. De fleste selskaper har kommet med tilfredsstillende 

1. kvartalstall. I markedet har imidlertid Apple falt videre i april og siden toppen i fjor har ca. 42 

prosent av verdiene forvunnet. Sviktende salg av de siste produktlanseringene har vært 

hovedårsaken. 

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

prosent. Lyspunktet er Irland hvor arbeidsledigheten har falt det siste året. Størst er 

arbeidsledigheten i Hellas og Spania. I Hellas er de i ferd med å implementere kostnadsreduksjonene 

som var en forutsetning for at Hellas skulle få ny finansiering. Blant annet må 50 000 offentlig ansatte 

slutte i jobbene sine. Dette vil øke arbeidsledigheten ytterligere. I Spania er arbeidsledigheten over 

27 prosent.  Blant nøkkeltallene fra Europa bør man merke seg den tyske ZEW-indeksen, som anses 

for å være en ledende indikator på utviklingen i eurosonen fremover. Indeksen, som sier noe om 

forventningene til utsiktene for tysk økonomi, viste en større nedgang og endte på 36,3 i april, ned 

fra 48,5 måneden før. Også vurdering av nåsituasjonen var mer pessimistisk enn ventet. Europeiske 

aksjer steg mye før nyttår, og har hatt lavere avkastning enn verdensindeksen hittil i år. Den 

europeiske sentralbanken, ESB, fortsetter å stimulere markedet ved å kjøpe gjeld utstedt av 

europeiske stater.            
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Spania la ut et langsiktig obligasjonslån i april med en betydelig lavere rente enn tidligere. I tillegg til å til-

føre likviditet, senket ESB sin signalrente med 0,25 prosent fra 0,75 prosent til 0,5 prosent. Dette er krafti-

ge stimuli, men det er nok nødvendig for å redusere omfanget av den økonomiske nedgangen i euroso-

nen.           

Kina rapporterte om lavere vekst i brutto nasjonalproduktet i 1. kvartal.  6,4 prosent årlig vekst var lavere 

enn forventningen på 8,0 prosent. Investorene ble heller ikke oppmuntret av at det internasjonale penge-

fondet, IMF, jekket ned sine estimater for 2013-veksten i verdensøkonomien fra 3,5 til 3,3 prosent. Dette 

var den fjerde nedjusteringen på rad. Når de kinesiske og globale vekstutsiktene ble redusert, startet en 

nedgang i prisen på råvarer. Det største fallet kom i gull med over 10 prosent ned, det største fallet på 30 

år. Det er dramatisk for en vare som kjøpes for å bevare verdier og som har steget jevnt i 12 år på rad. Li-

keledes sank prisen på nikkel og kobber og jern. Oljeprisen sank fra om lag 110 til 102 dollar per fat.   

Her hjemme har fallet i oljeprisen hatt stor påvirkning på børsen. Så og si samtlige olje- og større oljeser-

vice-aksjer har hatt negativ utvikling i april. Det hele toppet seg da Aker Solution kom med resultatvarsel 

vel en uke før de skulle rapportere 1. kvartal. Økte kostnader og lavere marginer innen flere av selskapets 

virksomheter lå bak resultatvarselet. Aker Solution ble dermed en av de store taperne på Oslo Børs i april 

med en nedgang på 25,9 prosent. Lavere oljepris påvirket også fremtidsutsiktene for Norwegian Air Shutt-

le, som kom med gode resultater for 1. kvartal. Stabil fyllingsgrad og høyere billettpriser var bakgrunnen 

for dette. Aksjen ble belønnet med en oppgang på 31 prosent i april. Fjorårets store taper var REC. I løpet 

av 2013 har silisiumprisene økt og analytikere mener dette øker inntjeningen i REC. Dermed synker også 

faren for at selskapet kommer i brudd med lånebetingelsene, og det blir mindre sannsynlig med en emi-

sjon. REC steg 39 prosent i april. Lakseprisene har stabilisert seg på et meget høyt nivå, rundt 40 kroner 

kiloet. En så høy laksepris gir gode resultater i lakseselskapene og Marine Harvest steg dermed 11 prosent 

i april.   

Veksten i norske konsumpriser var overaskende svak i april. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, var på 0,9 prosent 

på årsbasis, mens det var ventet en oppgang på 1,1 prosent. Utviklingen i inflasjonen er helt sentral for 

Norges Banks rentesetting. Sentralbanken har som oppgave å holde en årlig prisvekst over tid på 2,5 pro-

sent. Prisveksten er betydelig lavere enn Norges Bank har sett for seg. Det kan føre til rentekutt, eller det 

kan ta lengre tid før det kommer renteøkninger.  

 

Utvalgte nøkkeltall for april 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.04.2013

OSEBX 1,89 % 10- års stat, Norge 2,00

MSCI AC World 1,85 % 10- års stat, USA 1,68

S&P 500 2,22 % 3 mnd NIBOR 1,79

FTSE 100 0,67 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,42 % Brent spot -7,38 %

Euro/USD 3,05 % Gull -8,03 %

Euro/NOK 1,59 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.04.2013:    103,1444 

FORTE Pengemarked fikk en avkastning på 0,21 prosent i april. Hittil i år er fondet opp 0,98 pro-

sent. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,55 prosent i samme periode.  

 

 

 

 

 

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

neders NIBOR har ligget på rundt 1,8 prosent den siste måneden. Markedet forventer at NIBOR 

vil ligge rundt dagens nivå det neste året, og kanskje lengre ut i tid. Veksten i norske konsumpri-

ser var overaskende svak i april. Kjerneinflasjonen, KPIJAE, var på 0,9 prosent på årsbasis, mens 

det var ventet en oppgang på 1,1 prosent. Utviklingen i inflasjonen er helt sentral for Norges 

Banks rentesetting, og underbygger sannsynligheten for uendret rente. 

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

bankinnskudd. I løpet av måneden ble det blant annet kjøpt papirer i Sparebanken 1 Modum, Ør-

skog Sparebank, Hjelmeland Sparebank, Terra gruppen, BN kreditt og Sparebank 1 SR bank. 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.04.2013:    107,4134 

FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,81 prosent i april og er opp solide 2,67 prosent  hittil i år. 

Referanseindeksen, ST4X, gikk til sammenligning 0,55 prosent  i april. De lange rentene sank i pe-

rioden, og har bidratt til den høye avkastningen. 

 

 

 

 

 

Statsrenter i flere europeiske land falt i april, først og fremst fordi den europeiske sentralbanken, 

ESB, har støttekjøpt gjeld fra Spania. ESB kuttet også renten med 0,25 prosent rett etter måneds-

skifte fra 0,75 prosent  til 0,5 prosent. Sist gang ESB kuttet renten var i juli 2012. Dette legger et 

ytterligere press på Norges Bank frem mot rentemøtet 8. mai. Sannsynligheten for uendret eller 

lavere rente er stor. Nedgangen i lange renter har ført til økt avkastning i obligasjonsfondet.  

FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller livsforsikring, noe som senker risikoen 

i fondet. Kredittpåslaget som hver institusjon må betale ved opptak av gjeld har blitt redusert 

ytterligere i april. Dette har også bidratt til økt avkastning i fondet.  

Det har blitt gjort noen handler i fondet denne måneden, blant annet i Storebrand Livsforsikring. 



FORTE Norge 

Kurs per 30.04.2013:    88,2588 

I april måned steg fondsindeksen, OSEFX, med 1,7 prosent, mens FORTE Norge økte med 1,3 pro-

sent. Hittil i år har fondet økt med 3,4 prosent mens den samme referanseindeksen har steget 8,1 

prosent.  

FORTE Norge gikk inn i måneden med en relativt de-

fensiv posisjon, da det så ut til at markedet skulle korri-

gere ned. Markedet gikk noe ned i starten av måne-

den, for deretter å snu kraftig opp. Fondets relative 

overvekt i laksesektoren viste seg å være en god posi-

sjonering, ved at de de gode lakseprisene har holdt 

seg. Aksjekursene tok dermed igjen forrige måneds fall. 

Våre analyser tyder på at lakseaksjer vil fortsette å gi 

en hyggelig avkastning en god stund fremover. 

Den klart beste aksjen i porteføljen i år har vært Norwegian. Vi kjøpte den ved inngangen av året 

til kurs 142 og fulgte ferden til 240.  Aksjen hadde et midlertidig fall, og ved 206 benyttet vi sjan-

sen til å øke posisjonen igjen. Påfølgende uke la Kjos frem overbevisende resultater og aksjen tok 

igjen av, til 277 ved månedsslutt. Inntjening per setekilometer var langt høyere enn forventet, 

samtidig som at kostnadene var overraskende lave. Med en slik inntjening og fortsatt vekst, me-

ner vi at aksjen fortjener en langt høyere pris enn dagens. 

DNB, som er fondets største aksjeposisjon etter Telenor, leverte gode tall for første kvartal og 

hadde en oppgang på 10 prosent. Telenors resultat var ikke så entydig og aksjen beveget seg ikke 

nevneverdig. Oljeservice sektoren falt i takt med oljeprisen under perioden.  For å lette ekspone-

ringen mot denne sektoren og samtidig øke diversifiseringen av porteføljen solgte vi Aker Solu-

tions. Dette viste seg å være en god avgjørelse. Selskapet opplevde at aksjekursen stupte 25,9 % 

etter at det sendte ut resultatvarsel.  

Den største endringen i porteføljen er økning i posisjonen i Det norske oljeselskap til 7,5 prosent 

av porteføljen. Sesongmessig svak oljepris, og ikke minst uroen mellom leder, styreleder og Røk-

ke, førte til over 10 prosent fall i aksjen på veldig kort tid. Med et langsiktig perspektiv mener vi 

at aksjen nå er svært undervurdert. Faktisk er prisen nå lavere enn ved annonseringen av Johan 

Sverdrup-feltet for snart to år siden.  

I tiden fremover tror vi Norwegian vil fortsette suksessen. Vi mener at banksektoren vil kunne se 

enda bedre resultater fra økte marginer, at lakseprisene vil holde seg høyt og at oljeservice, spe-

sielt seismikk, vil komme sterkt tilbake.  Alt dette lover godt for FORTE Norge. 



FORTE Global 

FORTE Global steg med 0,6 prosent i april, mens referanseindeksen, MSCI  All Countries uttrykt i 

norske kroner steg 1,9 prosent. Hittil i år er fondets oppgang på 9,3 prosent mens indeksen har 

økt med 13,4 prosent i norske kroner eller 9,8 prosent uttrykt i dollar.  

 

 

 

 

 

Børsene rundt i verden har vært lite korrelerte i 2013, og de tradisjonelle økonomiene har gjort 

det langt bedre enn de fremvoksende økonomiene. FORTE Global har investert 35 prosent av 

fondet i fremvoksende økonomier, og har derfor hatt en noe svakere avkastning enn verdensin-

deksen, hittil i år. Det er først og fremst børsene i USA som har steget mye i det siste. Vi mener at 

de fremvoksende økonomiene har mer å gå på, mens den amerikanske børsen synes høyt priset. 

Man bør derfor være forberedt på en korreksjon i dette markedet. Vi har god tro på at de frem-

voksende økonomiene vil styrke seg fremover, og FORTE Global vil da være godt posisjonert.  

FORTE Global har en risiko målt i standardavvik, som utgjør mindre enn 80 prosent av standard-

avviket til verdensindeksen.  Det er et godt diversifisert fond, med investeringer i ca. 500 aksjer.  

Kurs per 30.04.2013:    111,2273 

APRIL 2013



Kurs per 30.04.2013:    100,6328 

FORTE Trønder 

April ble en forholdsvis jevn måned for FORTE Trønder, som sank 0,6 prosent i løpet av perioden. 

Siden oppstarten i januar, hvor vi gradvis har kjøpt oss inn i markedet, har fondet steget med 0,6 

prosent. 

FORTE Trønder er et fond for de som ønsker å 

delta i verdiskapningen i regionen, og som trøn-

dere flest ser vi nytten av langsiktighet og tålmo-

dighet. Fondets har en relativt spisset posisjon, 

med i underkant av ti prosent eksponering mot 

henholdsvis Det norske oljeselskap, Salmar, Q-

free og SpareBank1 SMN. Fondet har dermed en 

unik eksponering mot både verdi og vekstselska-

per. I april kom porteføljeegenskapene som 

minsker risikoen i fondet klart til syne. Laksesel-

skapene hadde en god stigning, mens teknologi-

selskapene, Q-Free, Nordic Semiconductor og Atmel fikk en tøffere periode. Til sammen gav det 

en liten, men dog positiv avkastning.  Neste periode kan det være andre sektorer som utjevner 

hverandre.  

Det er spesielt fondets selskaper i oljesektoren og teknologi som vi mener ligger på startstreken 

for en solid langsiktig vekst i årene fremover. Vi forventer at disse får god fart i seilene fra andre 

halvår. Sammen med solid vekst i laksesektoren og et godt ankerfeste i form av lokale banker, 

som gir jevn og solid avkastning, vil FORTE Trønder kunne bli et meget hyggelig fond å eie.  

APRIL 2013



Skråblikk - Kultur for verdiskapning 
 
Ulsteinvik er et tettsted på Sunnmøre med litt under 6000 innbyggere. Til tross for sin størrelse har det 

relativt lille samfunnet skapt suksessfulle bedrifter som Rolls Royce Marine, Ulstein Group og Kleven verft. 

En liten halvtime fra Ulsteinvik finner vi tettstedet Fosnavåg, som har rundt 3700 innbyggere. Fosnavåg ble 

i desember 2008 og 2010 kåret til Norges Næringsby av tidsskriftet Kapital og konsulentselskapet Dun & 

Bradstreet. Bakgrunnen var blant annet at man hadde fått frem shippingselskaper som Havila Shipping, 

Olympic Shipping, Rem Offshore, Bourbon Offshore Norway og Remøy Shipping. Disse selskapene utgjør 

en stor del av den maritime klyngen på Sunnmøre. Som investor prøver vi i Forte Fondsforvaltning å forstå 

driverne bak slike suksesser. Det kan sette oss i stand til å identifisere lignende investeringsmuligheter, 

både på Sunnmøre og andre steder. 

Vi tror følgende momenter er viktige: (1) risikovilje og entreprenørskap, (2) næringspolitikk, (3) tilgang til 

kapital, (4) lokalt samarbeid, og (5) sunnmørsk forretningsmentalitet. 

Det første momentet ligger for en stor del på den enkelte. Uten den enkeltes initiativ skapes intet. Ønsket 

om å skape noe og viljen til å ta risiko for å få dette til, er den viktigste driveren bak enhver verdiskapning. 

Uten at de andre faktorene er tilstedeværende, er det likevel begrenset hva den enkelte kan få til. Det 

kreves en positiv næringspolitikk, og det kreves tilgang på kapital – noe som igjen handler om risikovilje 

lokalt. Disse tre første momentene er etter vårt syn de viktigste bærebjelkene for å skape lokale suksess-

bedrifter.  

At suksessen på Sunnmøre har blitt så markant, dreier seg i tillegg om de siste to momentene. Det er mye 

som kan legges i begrepet lokalt samarbeid, men det dreier seg kanskje mest om erfaringsutveksling og 

overføring av kompetanse. Samtidig er det også verdt å merke seg at shippingselskapene på Fosnavåg er 

blant de største kundene til verftsselskapene i Ulsteinvik. Man hjelper hverandre opp og frem. Når man 

legger sunnmørsk forretningsmentalitet på toppen av dette, er det ikke så overraskende at store verdier 

skapes. 

Et lignende utenlandsk eksempel har vi fra bilindustrien. Om vi ser på Frankrike, er det stor oppslutning 

om å kjøpe franske biler. Det er ikke nødvendigvis på grunn av kvalitet eller pris franskmannen kjøper sin 

Renault, Citroen eller Peugeot - franskmannen er opptatt av å kjøpe hjemlige merker for å bidra til veksten 

i landet. Det oppstår en slags lokal dugnadsånd, som senere legger grunnlaget for oppbygging av arbeids-

plasser og internasjonal suksess. 

La oss se på et par eksempler fra IT-bransjen. Mest kjent er Silicon Valley. På midten av 1990-tallet begyn-

te det å poppe opp stadig flere suksessfulle IT-bedrifter der. Følgen var at «alle» som ville skape et IT-

selskap dro til Silicon Valley. Her var det miljø for å skape suksess. I tillegg til disse entreprenørene, lokket 

Silicon Valley til seg de beste hodene, samt  investormiljøer som venture- og private equity-fond. Nærings-

politikken var også skrudd opp mot verdiskapning. De tre hovedelementene i en verdiskapningskultur var 

dermed til stede, og etter hvert fikk vi den positive «cluster-effekten» med flere lignende selskaper i en 

klynge, akkurat som på Sunnmøre. 

På slutten av 1990-tallet utviklet Seoul Metropolitan styret i Sør Korea området «Digital Media  

City» (DMC), et 135 hektar stort område noen få kilometer utenfor sentrum av Seoul. Myndighetene fikk 

inn initiell risikokapital fra private investorer.   

 



Denne kapitalen brukte myndighetene som base til å låne opp et større beløp, slik at oppstartsbedriftene 

ikke hadde noe problem å få tak i finansiering. I tillegg sørget myndighetene for bredbånd og annen infra-

struktur. Dette ble den utløsende faktoren for «the Miracle on the Han River», hvor det ble skapt et 

mylder av suksessbedrifter. Mange kjenner for eksempel selskaper som Samsung, LG Electronics 

og Hyundai-Kia.  

Vi i Forte Fondsforvaltning er opptatt av slike effekter når vi investerer. I Norge ser vi flere ganger at store 

verdier skapes i mindre samfunn langs kysten. Frøya er et annet nærliggende eksempel. Tilsvarende ek-

sempler finnens i de fleste land, noe som kan guide oss mot gode investeringer for våre kunder.  

Når det gjelder vår hjemmeregion – Trondheim – føler vi at det fortsatt er et uutløst potensial. Gjennom 

NTNU og andre akademiske miljøer har vi tilgang på mye kompetanse, men gitt kvaliteten på studiemiljøe-

ne er det kanskje litt skuffende at det ikke har blitt skapt flere bedrifter og arbeidsplasser. Slik vi ser det, er 

det muligens noen av de omkringliggende faktorene for å skape verdier det skorter på: Risikovilje, næ-

ringspolitiske tiltak og risikokapital. Selv om Forte Fondsforvaltning foreløpig er et lite selskap med be-

grenset evne til å påvirke det store bildet, har dette vært en av grunnene til å etablere aksjefondet 

«FORTE Trønder». Gjennom plassering i et slikt fond kan lokale investorer velge å la risikokapitalen bli væ-

rende i regionen, i stedet for å sende den til andre deler av - eller ut av - landet. FORTE Trønder kan ikke 

gjøre den store forskjellen på kort sikt, men etter som fondet vokser vil det kunne være bidragsytende til 

etablering og vekst for nye bedrifter. For lokale investorer vil det kanskje også være hyggelig å plassere 

penger i selskaper man har et nærmere forhold til, og desto artigere å følge med på at disse lykkes.   

I tillegg ønsker vi i Forte Fondsforvaltning å bidra til å skape lokale verdier i finansnæringen. Vårt mål er å 

skape gode forvaltningsprodukter, et sterkt lokalt fagmiljø, og å bidra med arbeidsplasser og finansfaglig 

kompetanse til kunder i nærområdet. Med Skagenfondene i Stavanger og Holbergfondene i Bergen som 

forbilder, har vi i første omgang som målsetting å skape en nasjonal suksess. Skagen og Holberg har vist at 

det er gode muligheter for å skape ledende finansmiljøer utenfor hovedstaden, men begge disse miljøene 

var i oppstarten tuftet på plasseringer fra lokale investorer. For å få inn midler i fondene fra andre deler av 

landet, og senere internasjonale investorer, kreves det ofte en lengre forvaltningshistorikk. Siden det er 

relativt kostbart å sette opp et fondsforvaltningsselskap, er de tidlige plasseringene fra lokale investorer 

viktige for å få virksomheten til «å gå  rundt» de første årene. Om vi for eksempel ser på Holbergfondene, 

fikk de fra oppstarten i år 2000 et større mandat fra kommunen/pensjonskassen, og kundebasen var den 

første tiden sterkt preget av lokale patriotiske investorer. Den lokale patriotismen la grunnlaget for at Hol-

berg Fondsforvaltning kunne bli en større suksess, med kunder både i inn- og utland. 

Vi i Forte Fondsforvaltning har som mål å klare det samme. Vi krummer nakken og satser på over tid å 

være en sterk bidragsyter til verdiskapningen i vår hjemmeregion. Det er store muligheter for verdiskap-

ning i Trondheim. Intet hadde gledet oss mer enn om vi kunne være med som en katalysator for å bidra til 

dette. Som kunde i våre fond er du med på å legge grunnlag for at vi kan lykkes. Uten din tillit og lokale 

prioritering hadde dette ikke vært mulig. Vi jobber for deg, og for den lokale verdiskapningen. Vi er takk-

nemlige for at du prioriterer å investere hos en lokal forvalter. Sammen kan vi gjøre en forskjell for verdis-

kapningen i den Midt-Norske regionen! 

 

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. 


