
Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni 

Juni måned var et lite skritt tilbake for den generelle avkastningen i finansmarkedene. 
Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4,7 % tilbake, mens verdensindeksen målt i amerikanske dollar var 
ned 2,9 %. En styrking av dollar mot norske kroner på 3,3 % i løpet av måneden førte imidlertid til at 
det globale aksjemarkedet i sum var svakt positivt for en norsk investor. Hittil i år er 
aksjeavkastningen fortsatt positiv, med en oppgang på 5,6 % for Oslo Børs og 6,4 % for 
verdensindeksen målt i dollar. I løpet av første halvår har den norske kronen svekket seg med relativt 
kraftige 8,7 % mot dollar. Dette gjør at det har vært en fordel så langt i år å være investert i 
utenlandske verdipapirer. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp med nesten 16 % ved 
utgangen av juni, målt fra starten av året. 

Normalt er obligasjoner bra å ha i porteføljen i de periodene aksjemarkedet går i negativ retning. I 
dagens situasjon, hvor verdens sentralbanker utgjør en dominerende kraft i markedet, er ting ikke 
helt ved det normale. Den norske tre års statsobligasjonsindeksen, ST4X, hadde en større nedgang på 
0,7 % i juni. Årsaken til denne negative månedsavkastningen var stigende statsrenter. For eksempel 
økte 10 års norske statsrenter fra 2,17 % ved starten av måneden til 2,53 % ved slutten av måneden. 

Man må se på uttalelsene og handlingene til sentralbankene, med den amerikanske sentralbanken i 
spissen, for å forstå hvorfor de vanlige sammenhengene i finansmarkedene ikke virker i dagens 
regime. I juni var det helt klart uttalelser fra sjefen for den amerikanske sentralbanken, Ben 
Bernanke, som preget stemningen. Den 5. juni ble sentralbankens såkalte Beige Book, som beskriver 
utviklingen i amerikansk økonomisk aktivitet, publisert. Denne rapporten viste tendenser til positiv 
vekst i den amerikanske økonomien. Som en kommentar til dette uttalte sentralbanksjef Bernanke at 
sentralbanken ville vurdere å redusere de økonomiske tiltakene, de såkalte kvantitative lettelsene, så 
snart de var tryggere på at den økonomiske oppgangen var bærekraftig. Aksjeinvestorene likte dårlig 
at sentralbankens stimulanser kunne bli trukket tilbake tidligere enn ventet, og det amerikanske 
markedet falt tilbake med om lag 3 % den første uken i juni.  

Deretter steg aksjemarkedet et par ukers tid, før uroen i finansmarkedene igjen begynte å tilta den 
tredje uken i juni. Denne gangen var det den amerikanske sentralbankens rentekomitemøte som 
voldte bekymring. Selv om sentralbankens pressemelding gjentok at de kvantitative lettelsene skulle 
videreføres i uforminsket stykke, var det ikke dette investorene la mest vekt på. Igjen var det 
Bernankes uttalelser i den påfølgende pressekonferansen som kom til å prege finansmarkedene i 
dagene etter. I pressekonferansen forberedte Bernanke markedet på at nedtrappingen av de 
kvantitative lettelsene kunne starte allerede i inneværende år, dersom sentralbankens positive 
prognoser for inflasjon og arbeidsledighet viser seg å stemme. 

I USA falt aksjemarkedet, representert ved SP500 indeksen, med nesten 5 % i perioden mellom 18. 
og 25. juni, mye som følge av disse uttalelsene. Siden de kvantitative lettelsene i stor grad går ut på å 
kjøpe lange obligasjoner for å holde rentenivåene lave, begynte rentenivåene samtidig å øke så snart 
investorene innså at disse store oppkjøpsprogrammene kunne reduseres. Denne renteoppgangen 
førte til negativ avkastning på statsobligasjoner i perioden. 
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Det er et lite paradoks at aksjemarkedene begynner å falle på basis av positiv informasjon om at 
arbeidsledigheten faller, at økonomien er i gradvis bedring og at inflasjonen begynner å bevege seg opp 
mot mer normale nivåer. Fundamentalt sett er denne informasjonen positiv og skulle isolert sett resultert 
i positiv avkastning for aksjer, men investorene ser for tiden ut til å legge mer vekt på sentralbankenes 
støttekjøp enn de underliggende fundamentale driverne. Aksjeoppgangen den siste tiden har for en stor 
del vært basert på sentralbankens stimulanser, og en bedring i den underliggende økonomien kan føre til 
at disse stimulansene etter hvert reverseres. Altså kan ikke investorene lenger basere seg på like mye 
hjelp fra sentralbankene. Fremover må investeringene baseres på positiv utvikling i de underliggende 
fundamentale driverne i økonomien. Det kan virke som investorene ikke er like sikre på at disse 
underliggende kreftene er like mye å stole på som de mer forutsigbare sentralbanktiltakene. 

Også i annerledeslandet Norge gir sentralbanksjefenes uttalelser for tiden større reaksjoner. Like i 
etterkant av rentekomitemøtet i den amerikanske sentralbanken, var det møte i den norske 
sentralbankens hovedstyre. Spesielt med bakgrunn i en sterk norsk krone, åpnet hovedstyret for å senke 
renten fra dagens 1,5 prosent til 1,25 prosent på rentemøtet i desember. Uttalelsene fra den amerikanske 
og den norske sentralbanksjefen bidro sterkt til den kraftigste svekkelsen av norske kroner siden 1992. 
Ganske raskt i etterkant av den norske sentralbankens rentemøte falt norske kroner med 6,3 prosent i 
verdi mot amerikanske dollar. 

I ganske lang tid har sentralbankene nå vært avgjørende for utviklingen i finansmarkedene. Den siste 

måneds hendelser viser at denne trenden ikke er over. Sentralbanktiltakene er fortsatt meget kraftige, og 

markedet veier enhver uttalelse fra sentralbankene på gullvekt. Inntil den underliggende økonomiske 

utviklingen viser seg mer robust, forventer vi fortsatt at sentralbankenes kommunikasjon og disposisjoner 

vil være en hoveddriver for avkastningen i finansmarkedene. 

Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer! 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for juni 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 28.06.2013

OSEBX -4,66 % 10- års stat, Norge 2,52

MSCI AC World 0,58 % 10- års stat, USA 2,48

S&P 500 -2,79 % 3 mnd NIBOR 1,66

FTSE 100 -6,63 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,25 % Brent spot 1,91 %

Euro/USD 0,18 % Gull -11,03 %

Euro/NOK 3,50 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.06.2013:    103,5491 

FORTE Pengemarked ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs, målt over både siste et og to år! Fondet fikk 

en avkastning på 0,12 prosent i juni. Hittil i år er fondet opp 1,37 prosent. Til sammenligning gikk fondets 

referanseindeks, ST1X, 0,80 prosent i samme periode.  

 

 

 

 

 

 

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

NIBOR har ligget på rundt 1,70 prosent den siste måneden. Markedet forventer at NIBOR vil ligge rundt 

dagens nivå det neste året, og kanskje lengre. Imidlertid har obligasjoner med lengre rentebinding steget 

en del i løpet av juni måned, etter at sentralbanksjef Ben Bernanke uttalte at det var mulig de kunne 

begynne å redusere sentralbankens kvantitative lettelser ut på høstparten. På litt sikt vil det følgelig også 

måtte forventes at rentenivået på pengemarkedsplasseringer begynner å stige.  

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

bankinnskudd. Kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld har holdt seg relativt stabilt i 

juni. Ut fra historiske sammenhenger er nivåene på disse kredittmarginene fortsatt attraktiv, noe som 

fortsatt gjør pengemarkedsfondet til et attraktivt alternativ til bankinnskudd. 

 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.06.2013:    108,0046 

FORTE Obligasjon ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs, både hittil i år og siste 12 måneder! Fondet har 

vist at det presterer, både under rentenedgang og -oppgang. 

 

 

 

 

 

FORTE Obligasjon ga en svak negativ avkastning på -0,04 prosent i juni, men er fortsatt opp solide 3,26 

prosent hittil i år. Referanseindeksen, ST4X, gikk til sammenligning minus 0,74 prosent i juni og har gått 

opp 0,40 prosent hittil i år. 

Etter sentralbanksjef Ben Bernankes uttalelser om at den amerikanske sentralbanken så for seg å trappe 

ned de kvantitative lettelsene allerede til høsten, begynte rentenivåene på lange obligasjoner å stige 

ganske kraftig. Eksempelvis steg norske 10 års statsrenter fra et nivå på 2,17 prosent ved inngangen av 

juni til 2,53 prosent ved utgangen av måneden. En renteøkning på nesten 0,4 prosent i løpet av en måned 

er gangske mye, og forklarer den negative avkastningen på norske statsobligasjoner i løpet av måneden. I 

lys av dette er det relativt sett en meget god prestasjon at Forte Obligasjon nesten klarte å holde seg på et 

positivt avkastningsnivå. 

Den viktigste årsaken til at FORTE Obligasjon presterte 0,7 prosent bedre enn referanseindeksen i løpet av 

juni var at vi forventet høyere rente rundt halvårsskiftet og dermed holdt en høy kontantandel, samt en 

del gode kjøp. FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller livsforsikring, noe som senker 

risikoen i fondet. Fremover tror vi en slik eksponering vil være enda mer attraktiv, sammenlignet med 

obligasjoner med høyere kredittrisiko. 



FORTE Norge 

Kurs per 30.06.2013:    88,3582 

Ikke helt uventet korrigerte aksjemarkedet i juni, og fondsindeksen, OSEFX, falt hele 4,5 prosent. Vi 

konstanterer at FORTE Norge gjorde det bedre også i et nedadgående marked ved å komme inn på –4,3 

prosent. Hittil i år har fondet steget 3,5 prosent og indeksen 6,3 prosent.  Vi er fornøyd med at fondet steg 

1,5 prosent i 2. kvartal, mens markedet var nesten uendret med oppgang på 0,1 prosent.  

 

 

 

 

 

Avkastningen i første halvår bærer preg av endringer i porteføljen i begynnelsen av året og enkelttapet i 

Northland Resources som i februar reduserte fondet med 2,8 prosent. Største positive bidrag i første 

halvår har kommet fra Norwegian Air, bank- og lakseaksjer samt Seadrill og Awilco drilling.  Tilsammen 

utgjør disse 45 prosent av fondet.  

Laks og drilling aksjer trakk også opp i juni måned.  Videre bidro nykommeren Opera Software, Schibstedt, 

Kongsberg-gruppen og DNO International bra. På periodens nest siste dag kom Subsea 7 med et 

resultatvarsel relatert til én spesifikk kontrakt i Brasil hvilket medførte et kursfall nær 20 prosent i 

perioden. Vi tror at dette var en overreaksjon og har valgt å beholde fondets markedsrelatert eksponering. 

Etter nær ti prosent oppgang i mai falt det norske oljeselskap tilbake tilsvarende mye i juni. Vi tror 

DETNOR kommer raskt tilbake igjen og denne gangen fortsetter ferden videre oppover. Bankaksjene, 

representert med DNB, Sparebankene Midt- Norge og Nord-Norge, falt også mer enn markedet, men når 

resultatene for 2.kvartal begynner å komme inn forventer vi at dette blir tatt igjen, og vel så det. 

FORTE Norges strategi er fortsatt overvekt innen laks og finans og undervekt i råvarebaserte aksjer, 

eksklusiv olje, pluss en seleksjon av enkeltaksjer med identifiserte drivere for verdiøkning. Samtidig søker 

vi å holde oss relativt nær referanseindeksen i eksponering og risiko.  Til tross for noen sedvanlige humper 

tror vi annet halvår vil bli bra også i år, og med denne strategien tror vi FORTE Norge vil fortsette å levere 

meravkastning, slik vi gjorde i andre kvartal.  



FORTE Global 

Uroen rundt sentralbankmøtet i USA sist måned og spekulasjonene om når avviklingen av de «kvantitative 

lettelsene», Q3, førte til at aksjemarkedet  slo på «risk off» knappen.  Dermed ble store mengder aksjer 

solgt i fremvoksende markeder hvor FORTE Global er overvektet i forhold til den globale indeksen. Det 

negative utfallet av kursfallene ble delvis redusert av sterkere dollar.  

 

 

 

 

 

 

 

FORTE Global falt 2,4 prosent i juni, mens verdensindeksen, MSCI AC i norske kroner steg 0,6 prosent. 

Hittil i år har fondet stegt 8,6 prosent og indeksen er opp 15 ,5 prosent. 

Det var «uværsfondet» Fondsfinans Farmasi som gjorde det best i juni med en økning på 2,1 prosent. 

Dette fondet investere hovedsakelig i de store farmasiselskapene som ofte er mindre følsom ovenfor et 

turbult i marked fordi det forventes at folk trenger sine medisiner uansett økonomisk opp- eller nedgang. 

Hakk i hær fulgte Franklin European Midcap og Templeton Technology.  Sistnenvnte  investerer i de større 

amerikanske teknologiselskapene.  På den negative siden finner vi emerging markets fondene og 

eksponeringen mot det nordiske markedet. 

For første halvår er det de samme fondene og norden som har bidratt positivt. I tillegg er det veldig 

hygglig å se at Aberdeen Asian Small cap har steget nær 11 prosent i et ellers fallende marked. Størst 

nedgang har latinamerika fondet som er blitt påvirket av den generell nedgangen i råvarbasert industri. 

Vi tror at det store gapet som har oppstått i år mellom prisvurdering i fremvoksend markeder og spesielt 

USA og Japan vil bli vesentlig redusert i andre halvår. Det vil komme FORE Global tilgode.  

Kurs per 30.06.2013:    110,5667 
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Kurs per 30.06.2013:    100,6625 

FORTE Trønder 

FORTE Trønder gjorde det relativt bedre enn markedet i juni.  Fondsindeksen, OSEFX, falt 4,5 prosent, mens 

FORTE Trønder stoppet ved 4 prosent. Siden offisiell oppstart 1.mars har fondet falt 1,2 prosent og i 

samme periode er indeksen praktisk talt uendret. 

Salmar og Royal Norwegian Salmon ga positive bidrag i perioden, men ellers var det stort sett negative 

tall. Størst var tapet fra det norske oljeselskap som ga tilbake oppgangen på 10 prosent fra i mai. 

Sparebanken Møre og Midt-Norge falt tilsvarende mye. Q-Free dalte nye 6 prosent, og markedet 

begynner å bli utålmodig vedrørende kjempekontrakten i Jakarta. Vi har fortsatt tillittil  ledelsens 

forklaring  at det skyldes oppdragsgivers forsinkelse med å få lokal finansiering på plass. Når det skjer 

venter vi et solid løft i aksjekursen. 

Kværner fortsatte nedgangen og vi fant det på tide å kutte tapet. Aksjen er svært lavt priset og ordreboken 

ser bra ut inntil midten av neste år, men det er uklart om hva som skjer deretter.  I stedet har vi tatt inn 

dataselskapet Evry  i porteføljen. Til tross for hovedkontor i Oslo skjer en stor del av Evrys systemutvikling 

og drift fra deres nybygg på Sluppen, og selskapets aner går tilbake til gamle Nordata og Trønderdata i 

Trondheim.  Aksjen er priset til litt over 5 ganger årets inntjening og under halvparten av bokført verdi  

samtidig som det betaler rundt  5 prosent årlig utbytte. Altså en god verdiaksje. Siden oppstart er det 

lakseaksjene og teknologi, representert med Nordic Semiconductor og Atmel, som har bidratt best. Dette 

har imidlertid blitt reversert av kursfall i Q-Free og Røkke-selskapene Det norske oljeselskap, Aker og 

Kværner. Vi er trygg på at Det norske vil komme sterkt tilbake, noe som også vil ha en positiv effekt på 

Aker som eier 49,9 prosent av aksjene i DETNOR. 

Uansett retningen markedet tar fremover er vi veldig forventningsfulle til de fleste av aksjen i FORTE 

Trønder. Det blir mer og mer tydelig at vi står foran en veldig god syklus innen laks, et veldig spennende 

halvår for Nordic Semiconductor og Q-Free, samt sterk inntektsøkning for sparebankene. Likeledes venter 

vi en reprising av Det norske oljeselskap i andre halvår som følge av endringer rundt eierskapet i Ivar 

Aasen feltet og fordi de enorme verdiene i Johan Sverdrup vil bli mer synliggjort.  Det kan derfor bli en 

svært hyggelig høst for FORTE Trønder. 

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. 
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