
Solskinn på børsen i feriemåneden juli  

Etter en noe turbulent juni roet markedene seg, og solen begynte atter å skinne på Oslo Børs. 

Oslo Børs Fondsindeks steg 6 % i juli, og er opp hyggelige 12,8 % hittil i år.  

Det er spesielt de monetære stimuliene i USA, Europa og Japan som påvirker verdipapir-

markedene. Den amerikanske volatilitetsindeksen, VIX, sank med 20 % gjennom måneden.  

Dette betyr at risikoen faller, noe som igjen ga en positiv utvikling i aksjemarkedene i juli, 

selv om omsetningen var lav. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 2,4 % i juli, og 

har gått hele 18,3 % hittil i år.  

I USA er økonomien konsumentdrevet. Detaljhandelsrapportene viser at den amerikanske 

detaljhandelen har økt med 2,9 % siste år. Utviklingen i formue har stor betydning for 

konsumentene. Boligprisene har steget over 12 % siste år, og aksjemarkedet i USA har steget 

18,2 % hittil i år, i henhold til S&P500-indeksen. Dette viser at den lave renten bidrar til 

høyere konsum og gir en økning i boligformuen. Svært mange nøkkeltall viser at amerikansk 

økonomi er i god bedring. Veksten i BNP i andre kvartal ble 1,7 % og arbeidsledigheten sank 

fra 7,6 % til 7,4 %. Dette betyr at det ikke er langt igjen til 7,0 % arbeidsledighet. Den 

amerikanske sentralbanken  har sagt at de vil starte utfasingen av de monetære stimuliene 

når arbeidsledigheten når 7 %. Det ventes at dette skjer i løpet av høsten 2013, og 

konsekvensen vil kunne være at aksjemarkedet synker og rentene stiger. Til gjengjeld vil 

økonomien i USA ha hentet seg kraftig opp. Når verdens største økonomi bedres, ser det 

lysere ut for verdensøkonomien. 

Også i Europa går det i riktig retning. Kriselandene opplever nok en gang en dramatisk 

utvikling i finansmarkedene, men denne gangen er den positiv. Kaoset i forbindelse med 

valget i Italia i vinter, redningspakken til Kypros og nye budsjettproblemer for Portugal har 

fått passere uten at de har skapt store ringvirkninger i markedene. Appetitten på 

kriselandenes lån har økt betydelig den siste tiden. Både Spania og Italia har lånt store beløp 

til stadig lavere rente. Det betyr ikke nødvendigvis at faren er over. Store økonomier som 

Italia og Frankrike kan fremdeles havne i problemer. Italia har ingen styringsdyktig regjering, 

mens fransk økonomi ser ut til å være på vei inn i en negativ utvikling der svakere vekst enn 

ventet fører til at et allerede stort budsjettunderskudd vil øke ytterligere. 
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I Spania viser ferske tall at det kan bli vekst i økonomien igjen. I andre kvartal falt BNP med 0,1 %, noe 

som er betydelig bedre enn tidligere kvartaler. Resesjonen kan derfor snart være over. Det spanske 

boligmarkedet og banksektoren ser imidlertid skrøpelig ut. Arbeidsledigheten er skyhøy, men i juli falt 

arbeidsledigheten for første gang på to år. I slutten av juli ble det kjent at innkjøpsindeksen for indu-

strien i eurosonen endte på 50,1. En indeks over 50 viser et tiltagende aktivitetsnivå. Dette var en po-

sitiv overraskelse. Nå viser også Tyskland, som er lokomotivet i den europeiske økonomien, positive 

tegn.  Aktivitetsindeksene kan indikere at bunnen i europeisk økonomi er nådd. En positiv utvikling i 

Europa vil slå rett inn i norsk økonomi.   

Japan har kommet som et skudd i år, godt hjulpet av monetære stimuli i form av tilbakekjøp av stats-

obligasjoner. Landet har hatt svært lav prisvekst, nesten deflasjon.  Japansk KPI steg med 0,2 % i juni 

og dette er den første måneden med prisvekst på over ett år. God KPI kommer i rekken av flere andre 

sterke nøkkeltall som har indikert bra vekst i Japan, og yen har styrket seg mot dollar.  

Ekspansiv monetær politikk ser ut til å påvirke BNP-veksten både i USA, Japan og Europa. Dette er po-

sitivt, men har den ulempen at det over tid kan komme tendenser til inflasjon. Nå er ikke dette noe 

stort problem i dag. Både Japan og USA har hatt tendenser til deflasjon, noe som i realiteten er langt 

verre. Mest sannsynlig vil både USA og Japan nå sine mål om økonomisk vekst uten at det blir noen 

høy inflasjon. 

Veksten i Kina står i fare for å falle under 7 %, som er Kinas langsiktige minstemål hva gjelder økono-

misk vekst. Kina stiller seg nå positive til å bruke stimuli for å opprettholde en BNP-vekst på over 7 %. 

Dette er svært gode nyheter for veksten i verdensøkonomien, og stjeler foreløpig noe av fokuset fra 

den amerikanske sentralbanken og den usikre avslutningen av QE3.   

Her hjemme viser SSBs konjukturbarometer fra industrien at ordreinngangen fra hjemmemarkedet er 

svekket. I tillegg viser det at antallet nye boliger som settes i gang er fallende, om enn fra et høyt nivå. 

Kanskje slakker den norske fastlandsøkonomien av på farten. Bankene må tilpasse seg nye kapitaldek-

ningskrav og har satt opp boliglånsrentene. De er dessuten svært restriktive med å yte næringslivlån. 

Bankene ønsker å trimme sine balanser, og dermed svekkes norsk økonomi. Det norske aksjemarke-

det, representert ved fondsindeksen, steg imidlertid over 6 prosent i juli. Årsaken til det er at Oslo 

Børs følger den positive trenden fra utlandet.  

Utvalgte nøkkeltall for juli 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.07.2012

OSEBX 5,67 % 10- års stat, Norge 2,69

MSCI AC World 2,38 % 10- års stat, USA 2,59

S&P 500 4,81 % 3 mnd NIBOR 1,72

FTSE 100 6,53 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -2,73 % Brent spot 5,74 %

Euro/USD 2,12 % Gull 7,39 %

Euro/NOK -0,77 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.07.2013:    103,7905 

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

Fondet fikk en avkastning på 0,23 % i juli. Hittil i år er fondet opp 1,63 %. Til sammenligning gikk 

fondets referanseindeks, ST1X, 0,14 % i samme periode, og er opp 0,94 % hittil i år.  

 

 

 

 

 

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

neders NIBOR har variert fra 1,65 % til rundt 1,70 % i slutten av måneden. Den amerikanske sen-

tralbanken har signalisert at de vil redusere de monetære stimulansene utover høsten, og vi for-

venter at sentralbanksjef Bernanke kommer med mer konkrete planer rundt dette i medio sep-

tember. I dette tilfellet vil rentene kunne stige. Dette vil kunne gi seg utslag i et høyere rentenivå 

på pengemarkedsplasseringer.  

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

bankinnskudd. Det har vært gjort noen handler i juli, blant annet i Aasen Sparebank. Kredittpåsla-

get som hver bank må betale ved opptak av gjeld har blitt svakt lavere i juli. Ut fra historiske sam-

menhenger er nivåene på disse kredittmarginene fortsatt attraktive, noe som fortsatt gjør slike 

pengemarkedsfond til gode alternativer til bankinnskudd. 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.07.2013:    108,4928 

FORTE Obligasjon ligger fortsatt på topp i sin kategori på Oslo Børs, både hittil i år og siste 12 må-

neder! Fondet har vist at det presterer, både under rentenedgang og oppgang. 

FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,43 % i juli, og er 

opp solide 3,70 % hittil i år. Referanseindeksen, ST4X, 

gikk til sammenligning minus 0,02 % i juli og har gått 

opp 0,38 % hittil i år. 

Det ble avholdt rentemøter i USA, eurosonen og Stor-

britannia i juli, uten at det kom spesielle nyheter derfra. 

Arbeidsmarkedstallene fra USA var forholdsvis bra i juli. 

Arbeidsledigheten er noe fallende og økonomien ser ut 

til å være på bedringens vei. Med en bedring i makrosentimentet krever investorene ikke lenger 

fullt så høye kredittmarginer. Kredittspreadene har derfor gått svakt inn. En annen konsekvens 

var en solid oppgang i aksjemarkedet.  

I juli har de lange statsrentene steget i takt med aksjemarkedet. FORTE Obligasjon holder en for-

holdsvis høy andel kontanter i fondet. Årsaken til dette er at den amerikanske sentralbanken har 

signalisert at de vil redusere de monetære stimulansene utover høsten. I dette tilfellet vil rentene 

kunne stige og kredittspreadene bli høyere. En slik situasjon vil by på gode kjøpsmuligheter i obli-

gasjonsmarkedet. Vi velger derfor å holde noe «tørt krutt» i påvente av mulige gode kjøp. For øv-

rig har det blant annet blitt gjort handler i Storebrand Bank, Storebrand Livsforsikring, Bank 1 

Oslo, Sparebanken Vest, BN Bank og Sandnes Sparebank. 

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 ob-

ligasjoner med høyere kredittrisiko. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.07.2013:    90,8643 

Aksjemarkedet tok ingen ferie i juli, og Oslo Børs fondsindeks, OSEFX, steg med hele 6,04 % for 

måneden. FORTE Norges overvekt i oppdrett og sparebanker var ikke i skuddet under perioden og 

fondet ble hengende etter, med en oppgang på 2,8 prosent. Hittil i år har fondet steget med  

6,4 %, mens referanseindeksen, OSEFX, er opp 12,7 %. 

DNB leverte et meget godt 2. kvartalsresultat i juli, og ble 

fondets beste bidragsyter i perioden. Ellers har det har 

kommet flere gode nyheter fra DNO International vedrø-

rende økt produksjon og løsning på transportprobleme-

ne ved kjempefeltet Tawke i Nord-Irak / Kurdistan. Som 

følge av dette steg aksjen 15 % i juli måned. Schibsted la 

frem bra resultater fra utenlandske rubrikkannonser, 

hvilket økte kursen med 13 %. Det ser også ut til at mar-

kedet har tatt til seg Awilco Drillings gode inntjening og 

utbyttebetalinger på over 20 % per år, til en lav P/E på 

rundt fire ganger inntjeningen. Denne posisjonen steg således nye 8 %.  

I FORTE Norge tar vi langsiktige posisjoner i aksjer og sektorer som våre analyser forteller skal ha 

en vesentlig verdiøkning i de neste 12 til 24 måneder. Når vi har identifisert disse, kjøper og hol-

der vi de frem til kursmålet selv om andre aksjer i kortere perioder kan gi bedre avkastning. Dette 

reflekteres i våre største posisjoner. I Det norske Oljeselskap, som ved månedslutt stod i 86,5, har 

vi et kursmål på godt over 100 ved årsslutt, blant annet som følge av ressursoppdatering av Johan 

Sverdrup i 4.kvartal. At aksjen faller noe tilbake på veien til kursmålet mens det øvrige markedet 

stiger, slik som vi opplevde denne måneden, får vi ta med fatning.  Det samme gjelder for Marine 

Harvest, hvor vi har fulgt Fredriksens insiderkjøp, og ignorert et forventet kortsiktig prisfall de 

neste ukene. Sparebankene leverte også svakere enn markedet i juli. De svært gode marginene 

som følger av økningen i utlånsrentene, samtidig som innlånene har falt, vil imidlertid komme til 

syne ved 2. kvartals resultatfremleggelser i midten av august. Da forventer vi et solid løft i kurse-

ne. 

Hittil i år er det DNB, Norwegian, Awilco Drilling, Seadrill og Marine Harvest som har bidratt mest, 

mens Yara, Subsea 7 og smellen i Northland har trukket mest ned. 

Juli måned var relativt sett en skuffelse for fondet, men vi venter at mye av etterslepet vil bli tatt 

igjen i august. Vi har høye forventinger til avkastingen på våre aksjer i andre halvår og vi ser der-

for høsten lyst i møte.  



FORTE Global 

Flyten av risikokapital fra fremvoksende markeder tilbake til USA og Europa fortsatte i juli. Det 

førte kun til en marginal oppgang i fremvoksende markeder, mens de amerikanske og europeiske 

markedene økte henholdsvis 5,3 og 7,1 %.  FORTE Global leverte 1,0 %, i tråd med MSCI All 

Countries-indeksen i norske kroner som økte 1,1 prosent. Hittil i år er de tilsvarende tallene 10,8 

og 18,3 %. Disse tallene er hjulpet av dollarens styrking mot den norske kronen på over 6 % i år. 

I tråd med dette leverte de nordiske og europeiske fondene 

best i juli, mens Templeton Technology steg litt mindre enn 

sitt marked i USA. Fondsfinans Farmasi og Carnegie World-

wide Etisk leverte tilsammen likt med indeksen. De tre 

Aberdeen-fondene i fremvoksende markeder var ned mel-

lom 2,5 og 2,9 %.  

Målt i amerikanske dollar har det amerikanske markedet 

steget 16,4 % i år, det europeiske opp 7,3 %, mens fremvok-

sende markeder har falt 10,2 %. Da er det bemerkelsesverdig bra at Aberdeens Emerging Market-

fond har steget med 6.4 prosent, at deres Asian Small Cap er opp 12,5 prosent og Latin America 

fondet opp 5 prosent, alle uttrykt i dollar. De øvrige fondene har i hittil i år gått stort sett likt med 

markedene.  

Fondets etterslep i forhold til verdensindeksen i år skyldes i hovedsak dets undervekt i det ameri-

kanske markedet som utgjør 48,6 prosent av indeksen og som har gått over 22 prosent, uttrykt i 

norske kroner.  Vi tror spesielt det amerikanske markedet er modent for en korreksjon og at kapi-

tal vil flyte tilbake til fremvoksende markedet i løpet av høsten. Det vil være til fondets fordel og 

føre til videre verdistigning.  

Kurs per 31.07.2013:    112,7925 
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Kurs per 31.07.2013:    103,4162 

FORTE Trønder 

Mens Oslo Børs gjorde et stort rykk i juli kjørte FORTE Trønder sitt eget langsiktige løp og økte 

med 2,7 %.  Hittil i år er fondet opp 3,4 %. 

Gladmeldingen denne måneden kom fra Q-Free, som omsider kunne melde at finansieringen av 

kjempeprosjektet i Jakarta nå er på plass. Nyheten førte til et hopp på 25 %, tilbake til det nivået 

aksjen lå på i mai. Når oppstart er en realitet, forhåpentligvis om ikke så alt for lenge, ser vi frem 

til ytterligere 25 % kursøkning. 

Aker, som blant annet eier 51 % i Det norske Oljeselskap, tok tilbake 10 % i juli. Blant de største 

posisjonene i fondet holdt sparebankene stort sett følge med markedet, mens Det norske Oljesel-

skap og Nordic Semiconductor ga positive bidrag, dog noe mindre enn markedet for øvrig. EMGS 

fortsatte som en jo-jo, og denne måneden ble det et fall på 9 %. Aksjen trekkes mellom forven-

tingene om et oppkjøp av selskapet på den ene siden og oljeselskapenes trege adopsjon av EM-

teknologien på den andre. 

Til tross for laksebransjens utsikter til svært gode marginer i lang tid fremover, valgte aksje-

markedet denne måneden å fokusere på en kortsiktig justering av den rekordhøye lakseprisen.  

Som følge av dette falt Salmar og Marine Harvest henholdsvis 3,9 og 3,4 % i løpet av måneden. Vi 

er trygge på at lakseaksjene kommer sterkt tilbake etter resultatfremleggelsene i august og 

«guidingen» av utsiktene fremover. 

FORTE Trønder er jevnt posisjonert mellom sparebanker, olje, laks og teknologi, og har sine størs-

te posisjoner i Sparebanken Midt-Norge, Det norske Oljeselskap, Salmar og Nordic Semiconduc-

tor. Våre analyser har gitt oss stor tro på at nettopp disse aksjene vil se en solid kursoppgang i 

løpet av høsten, og vi anser at det nå er et svært godt inngangspunkt til å investere i FORTE Trøn-

der. 
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 Skråblikk - Amerikanske pengepolitiske stimuli  
Etter finanskrisen i 2008 har den amerikanske sentralbanken, FED, stått for store stimuli til øko-
nomien gjennom en svært lav styringsrente samt kjøp av obligasjoner. I det siste programmet, 
QE3, har sentralbanken stått for månedlige obligasjonskjøp på 85 milliarder dollar. Disse tiltake-
ne har vært så vidt store, at FEDs egen balanse er nær firedoblet over de siste fire årene. På et 
tidspunkt i fremtiden er FED nødt til å reversere disse tiltakene. Men det er viktig å se hvorfor 
FED gjennomfører stimuliene, og det er interessant å forstå implikasjonene av dette. 
 
La oss spole tilbake til finanskrisen i 2008 og se på hva FED har gjort i 
etterkant av denne. Etter finanskrisen i 2008 begynte FED å sette ned 
styringsrenten. Mens en normal styringsrente i USA ligger i området 
rundt fire prosent, viste det seg etter hvert å være behov for historisk 
kraftige tiltak: Styringsrenten ble satt helt ned til null. Imidlertid var 
heller ikke dette nok. For å øke investeringslysten kommuniserte FED 
at renten skulle holdes nede på disse lave nivåene i flere år. Gjennom 
en klar forsikring om at styringsrente ville holdes lav veldig lenge, 
ønsket FED å påvirke de lange rentene, eller fastrentene, slik at lån 
med lang rentebinding også ble billigere. Lave fastrenter ville være et 
ekstra sterkt incitament til investeringer, som var nødvendig for å 
skape nye arbeidsplasser og ny vekst i økonomien. 
 
De lange rentene kom imidlertid ikke langt nok ned, selv med disse garantiene fra FED. Siden 
hverken veksten eller inflasjonen tok seg tilstrekkelig opp, valgte derfor FED å starte oppkjøps-
programmer av obligasjoner. Det er disse oppkjøpsprogrammene som har blitt kalt kvantitative 
lettelser. Når FED kjøper lange obligasjoner bidrar dette til å presse renten på lange obligasjoner 
nedover. Renten på 10 års amerikanske statsobligasjoner falt med dette til historisk lave nivåer 
under 2 % p.a. 
 
Lave lange renter er i seg selv bidragsytende til nye investeringer. De kvantitative lettelsene har 
imidlertid også hatt en tilleggseffekt. De som tidligere eide disse obligasjonene, som sentralban-
ken nå kjøpte, fikk plutselig mye penger mellom hendene. Siden det ikke var mye rente å hente 
på å plassere disse pengene i banken, var det naturlig å investere disse pengene andre steder. 
FED sto som en garantist for at priser på ulike realaktiva skulle stige. Følgene har ikke latt vente 
på seg. Spesielt har verdiutviklingen på realaktiva som aksjer vært formidabel. Markedet for 
kredittobligasjoner, eller selskapslån i obligasjonsmarkedet, har også vært svært sterkt. Til sist 
har også de ønskede konsekvensene av de kvantitative lettelsene begynt å komme. Arbeidsle-
digheten i USA er på vei nedover og økonomien viser de første tegnene på tiltakende vekst. 
 
Etterhvert som FED skal trappe ned - og senere kanskje reversere - de kvantitative lettelsene, 
står man foran nye utfordringer. Første trinn i nedtrappingsplanen har vi allerede fått servert, 
nemlig at FED har varslet om at de vil begynne å redusere de kvantitative lettelsene når arbeids-
ledigheten faller ned mot 7 %. Fra dagens ledighetstall på 7,4 % forventer FED å kunne bremse 
ned på de kvantitative lettelsene allerede til høsten. Når arbeidsledigheten faller til under 6,5 % 
er planen at lettelsene skal bortfalle helt. Fremover ville investorene da være avhengig av at 
økonomien faktisk var på bedringens vei. Dette var investorene mindre sikre på, og aksjemarke-
det korrigerte noe ned etter at nyheten ble sluppet.  

Den amerikanske sentralbank-

sjefen, Ben Bernanke.  

Foto: Shutterstock 



 

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. 

Senere har FED snudd og meddelt at QE3 vil fortsette med uforminsket styrke, samtidig som 
makroøkonomiske nøkkeltallene har vist god bedring. Dette medførte at aksjemarkedene steg 
på nytt i juli. 
 
Neste skritt vi kan vente på er at de kvantitative lettelsene faktisk reduseres. Antakeligvis er 
dette noe investorene ikke vil reagere særlig negativt på. Det vil være positivt at arbeidsledighe-
ten bekreftes å være i fallende modus, og at den økonomiske utviklingen bedres. På det tids-
punktet arbeidsledigheten faller under 6,5 %, og de kvantitative lettelsene faktisk stoppes, går 
finansmarkedene kanskje mer usikre tider i møte. Når sentralbankens oppkjøp i obligasjonsmar-
kedet stopper opp, vil de lange rentene kunne stige. Det siste steget i reverseringen av FEDs sti-
muli er at styringsrenten igjen økes mot mer normale nivåer. Hvor høyt opp styringsrenten kom-
mer, og hvor raskt den blir satt opp, vil være avhengig av bedringen i økonomien. Noen er urolig 
for at dette kan føre til inflasjon. I den seneste tiden har USA nesten hatt deflasjon, slik at det vil 
være et stykke å gå før det eventuelt blir for høy inflasjon. Vi tror at FED vil være på plass med 
raske og kraftige renteøkninger dersom inflasjonen ikke anses å være under kontroll. 


