
All time high 
 
I oktober fortsatte verdens aksjemarkeder opp, og «all time high» har vært nådd i flere 
markeder i løpet av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 2,6 % og har 
steget hele 27,7 % hittil i år. Det er spesielt markedene i USA og Europa som har hatt 
oppgang. Oslo Børs Fondsindeks steg 6,3 % i oktober, og er opp 22,2 prosent så langt i år. De 
pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. 
Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen. Det stilles derfor 
spørsmål om hvor lenge man trenger å føre denne politikken videre. 
 
I USA hadde den amerikanske sentralbanken, FED, rentemøte 17.-18. september. Der ble det 
gitt klar beskjed om at stimuliene ville fortsette, men at det skal diskuteres hvorvidt man skal 
begynne å trappe ned de massive obligasjonskjøpene på 85 milliarder dollar i måneden. FED 
signaliserte i juni i år at de vil begynne å trekke tilbake disse kjøpene dersom økonomien 
fortsetter å styrke seg. Det er spesielt arbeidsledigheten som har kommet ned på et lavere 
nivå. Den siste målingen viste at arbeidsledigheten var på 7,2 prosent, mens FED har et mål 
om å få ledigheten ned til 6,5 prosent. Nedtrappingen av stimuliene, såkalt «tapering», antas 
å starte når arbeidsledigheten kommer ned på 7 prosent. Mange analytikere mener nå at 
FED kommer til å beslutte å redusere stimuliene etter nyttår. Det medfører at en stor kjøper 
gradvis vil forsvinne fra det amerikanske statsobligasjonsmarkedet. De langsiktige rentene er 
alternativkostnaden for å investere i aksjer, og høyere langsiktige renter vil kunne gi lavere 
aksjekurser over tid. I oktober har imidlertid 10 års statsrente i USA sunket på grunn av FEDs 
beslutning om å fortsette stimuliene. I oktober forsøkte «Tea Party» fraksjonen blant 
republikanere i den amerikanske Kongressen å hindre at USA hevet sitt gjeldstak. Fristen for 
forhandlinger var 17. oktober. Fristen ble overskredet, men Obama vek ikke. Det medfører 
en midlertidig utsettelse, og omkamp i februar neste år. Dette kan være en negativ faktor, 
som kan sammenfalle i tid med «tapering». For aksjemarkedet kan det være en uheldig 
«coctail».  
  
I eurosonen er den økonomiske veksten kommet i gang igjen. Samtidig holder sentralbanken 
totalrammen for tilbakekjøpsprogrammet for verdipapirer uendret, på 375 milliarder pund. I 
flere land har arbeidsledigheten begynt å synke. Mye tyder derfor på at konjunkturene er i 
ferd med å snu i Europa. Den tyske børsen representert med DAX-indeksen i Frankfurt har 
steget hele 5,1 prosent i oktober, og er opp solide 18,7 prosent hittil i år. De europeiske 
innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Manager Index) for industrien var 51,3 i 
oktober. En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå, og understøtter bildet av Europa i 
moderat vekst. Euroen har styrket seg betydelig siden krisen i fjor sommer. 
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I Asia er det spesielt nedgangen i kinesisk økonomi som er toneangivende. Kinesiske 
myndigheter melder at de vil sette inn tiltak for å beholde den årlige veksten over 7,5 prosent. 
Den kinesiske presidenten Xi Jinping har uttalt at Kina er trygg på at de vil klare en bærekraftig 
og sunn økonomisk vekst. Det er spesielt infrastruktur og fornybar energi som er kinesernes 
satsningsområder på kort sikt. 
 
Norges banks rapport om situasjonen i norsk næringsliv viser at det er et avtagende 
aktivitetsnivå og ingen knappe ressurstilganger. Dette medfører at det forventes lavere 
inflasjon. Norske langsiktige renter har sunket i takt med utlandet. Norges Bank holdt 
innskuddsrenten uforandret på siste rentemøte, men inflasjonen som ble rapportert for 
september var markant høyere enn tidligere. Rentebanen blir neppe justert etter dette, fordi 
oppgangen i inflasjon skyldes en engangseffekt fra landbruksoppgjøret. 
 
I oktober kom flere norske banker med gode resultater, etter å ha økt boliglånsrentene 
tidligere i år. Samtidig har bankene fått lavere innlånskostnad ved at 3 måneders NIBOR har falt 
markant. Det har vært noe emisjonsfrykt i banksektoren som følge av nye egenkapitalkrav, 
men DNB steg hele 17 prosent i oktober. Aksjen har steget 51,7 prosent hittil i år, noe som 
viser at aksjonærene setter pris på den økte inntjeningen i banken. Den svakeste sektoren på 
børsen i oktober var oil-service. Den mest omsatte aksjen av disse, seismikkselskapet TGS, kom 
med resultatvarsel. Aksjen falt over 14 prosent på dette. Aksjen hentet seg inn litt inn igjen til 
månedslutt, men endte likevel ned 7,5 prosent i oktober. Høsten 2013 har så langt gitt en god 
utvikling i aksjemarkedet. De lange statsrentene sank i samme periode, noe som påvirket 
obligasjonsmarkedet positivt. Les mer i månedsrapporten om hvilke utslag dette ga i 
FORTEfondene.  

 

Utvalgte nøkkeltall for oktober 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.10.2013:    104,4301 

FORTE Pengemarked ligger fortsatt på topp i sin kategori på Oslo Børs, målt over siste to år, og 
er nummer to målt siste 12 måneder! Fondet fikk en avkastning på 0,18 prosent i oktober. Hittil 
i år er fondet opp 2,23 prosent. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,13 
prosent i samme periode, og er opp 1,31 prosent hittil i år.  

 

 

 

 

 

 

 

FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. 3 
måneders NIBOR har falt fra 1,70 % til 1,66 % i løpet av måneden. Norges Bank holdt 
pressekonferanse den 24. oktober. Sysselsettingsveksten i Norge avtar og dette fører til lave 
renter. Den norske kronen har svekket seg og man forventer også lavere inflasjon. Norges bank 
mener at norsk økonomi er over konjunkturtoppen. FORTE Pengemarked vil i stor grad følge 
det generelle rentenivået. Vi forventer at dette vil være forholdsvis uendret de nærmeste 
månedene.  
 
Kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld har sunket noe i løpet av 
måneden. Det har blitt gjort endel kjøp i oktober, blant annet i Sparebank 1 Modum, Aasen 
sparebank, Terra gruppen, Lillesand Sparebank, Blaker Sparebank, Haugesund Sparebank og 
Tolga og Os Sparebank. FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et 
meget godt alternativ til bankinnskudd! 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.10.2013:    109,9167 

FORTE Obligasjon holder stillingen på topp blant obligasjonsfond (2-4)! Dette målt over 

periodene hittil i år, siste tolv måneder  og siste 2 år! Fondet gir en solid avkastning til en 

forholdsvis lav risiko.  

FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,31 
prosent i oktober, og er opp solide 5,06 
prosent hittil i år. Referanseindeksen, ST4X, 
gikk til sammenligning 0,22 prosent i oktober 
og har gått 0,38 prosent hittil i år. 
 
De langsiktige rentene har falt litt i løpet av 
måneden. Kredittpåslaget som hver bank må 
betale for finansiering, har samtidig sunket 
noe. Dette har vært positivt for FORTE 
Obligasjon. De økonomiske stimulansene i 
USA har fortsatt som før, noe som holder 
rentene lave. Etter hvert forventer vi at stimuliene reduseres. Når den amerikanske 
sentralbanken slutter å kjøpe obligasjoner, vil rentene kunne stige. En slik situasjon vil by på 
gode kjøpsmuligheter i obligasjonsmarkedet. Vi velger derfor å holde forholdsvis kort durasjon 
ved hjelp av en forholdsvis stor kontantandel i fondet, slik at vi kan stå klar til å kjøpe på gode 
nivåer.  
 
For øvrig har det blitt gjort handler i blant annet Sparebank1 SMN, Storebrand ASA, Storebrand 
Livsforsikring AS, Hjelmeland Sparebank og Ørskog Sparebank denne måneden. 
 
FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller livsforsikring selskap, noe som 

senker risikoen i fondet. Fremover tror vi en slik eksponering vil være meget attraktiv, 

sammenlignet med obligasjoner med høyere kredittrisiko, og vi jobber for at fondet vil 

fortsette å levere solid avkastning. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.10.2013:    99,3860 

Oktober ble en svært god måned i aksjemarkedet, hvor indeksen for norske aksjefond, OSEFX, 

steg med 6,3 prosent. FORTE Norge fortsatte den positive trenden fra forrige måned og steg ytter-

ligere 7,4 prosent. Dette førte fondet til en topp tre plassering på Oslo Børs liste over 65 tilsvaren-

de norske fond i oktober.  

Det er verdt å merke at blant de såkalte børs-
lokomotivene, var det bare DNB med 15,5 pro-
sent kurs økning som leverte bedre enn marke-
det for øvrig. Yara gikk jevnt med markedet 
mens Statoil og Telenor leverte henholdsvis 3,3 
og 4,1 prosent. Børsens kraftige stigning den 
siste måneden skyldes derfor i stor grad små og 
mellomstore selskaper.  
 
DNO International steg over 26 % i oktober og 
var den aksjen som bidro mest til FORTE Norge i 
perioden. Etter at det ble boret en ny horisontal 
produksjonsbrønn i Tawke-feltet i Kurdistan, er reservoaret nå i ferd med å bli oppjustert til et 
gigantfelt i verdensklasse.  Det blir nå bygget en eksportledning til en utskipningshavn i Tyrkia, og 
de eksisterende betalingsproblemene via sentral-myndighetene i Bagdad kan dermed bli løst. 
Som 55 prosent eier i Tawke-feltet vil det medføre en enorm kontantstrøm til DNO som fort kan 
føre til ny dobling i aksjen.  
 
DNB ga, i kraft av sin større vekt i porteføljen, det nest beste bidraget. Deretter kom Awilco Dril-
ling som steg 17,3 prosent. Utlendinger hoppet inn i aksje etter at den ble omtalt som «verdens 
billigste aksje» på et av de større amerikanske web-forumene. Den omtalen behøver ikke å være 
så feil, med tanke på at aksjen prises til kun 4,5 ganger inntjeningen (P/E) og betaler rundt 20 
prosent årlig utbytte! Til tross for fortsatte problemer med Dreamliner flyet og utsikt til konflikt 
med pilotforeningen, tok Norwegian Air tilbake 12,5 prosent fra sommerens fall. Cruiserederiet 
RCL steg samtidig hyggelige 9,5 prosent. Siden vi inkluderte Nordic Semiconductor i aksjefondet 
FORTE Trønder har vi vært positive til utsiktene til selskapet, og i begynnelsen av måneden kjøpte 
vi den inn i i FORTE Norge også. Det skulle vise seg å være en god avgjørelse, da aksjen i ettertid 
steg 14,7 prosent.  Det andre IT-selskapet i fondet, Opera Software, fulgte opp med en kursstig-
ning på 12,9 prosent i oktober.  
 
Fondets største posisjoner i laks og Det norske Oljeselskap ga ingen meravkastning i perioden. 
Lakseaksjene leverte i snitt likt med markedet mens DETNOR gikk 4,5 prosent. Vår tro på disse 
aksjene fremover er uforminsket, hvilket tilsier en betydelig «kursreserve» i porteføljen. I løpet 
av perioden solgte vi først ut seismikk-selskapet Polarcus for så senere å kjøpe tilbake det større, 
og mer solide, PGS som er i samme bransje.  Seismikk har vært årets taper på børsen, men har nå 
falt så mye, og veier så mye i indeksen, at vi fortsatt velger å ha en liten eksponering der.     



FORTE Global 

FORTE Global var opp 2,2 prosent i oktober, mens verdensindeksen, MSCIAC i norske kroner, 

steg 2,6 prosent. Hittil i år har fondet steget 18,8 prosent og indeksen er opp 27,7 prosent. Det 

er undervekt i USA og Japan som har ført fondet såpass langt bak indeks. Markedene i USA og 

Japan er høyt priset på grunn av økonomiske stimuli, og derfor har vi valgt å ha høyere 

eksponering i fremvoksende økonomier. Her forventer vi høyere avkastning fremover. 

Av fondene i porteføljen var det XACT Derivat 
Bull som gjorde det best i oktober, med en 
økning på 12,2 prosent. Denne strukturen gir 
mellom 1,8 og 2 ganger Oslo Børs, og 
reflekterer med det den globale oppgangen 
vi har sett i oktober. På de neste plassene 
fulgte Nevsky Eastern Europe og Aberden 
Global Emerging Market.  Førstnevnte 
investerer i større østeuropeiske aksjer, mens 
det siste har nytt godt av den store 
kapitalflyten inn til fremvoksende økonomier. 
På den svakere siden finner vi Franklin 
Templeton Technology. 
 
Hittil i år er det Franklin Europa og XACT Derivat Bull som har bidratt mest positivt i FORTE 
Global, med en vekst på henholdsvis 44 prosent og 36,4 prosent. Minst oppgang har Latin-
Amerika-fondet vist. Det har blitt påvirket av den generelle nedgangen i råvarebasert industri. 
 
Det store gapet som har oppstått i år mellom prisvurdering i USA og Japan, kontra  

fremvoksende økonomier, ble noe redusert i oktober. Vi tror at forskjellen vil  bli redusert 

ytterligere i siste del av året. Det vil kunne gi FORTE Global et løft. 

Kurs per 31.10.2013:    120,8423 



Kurs per 30.09.2013:    108,5130 

FORTE Trønder 

Under den hektiske perioden på Oslo Børs i oktober var «Trønder-børsen» langt roligere. 
Således ble det ble ingen store utslag for FORTE Trønder sist måned. Fondet steg 2,2 prosent og 
har økt i verdi med 8,5 prosent siden oppstart i januar. Relativt til Oslo Børs ligger det foreløpig 
langt bak, men i absolutte termer er det dog ingen dårlig avkastning så langt i år. 
 
Sparebank1 SMN og Helgeland gav best avkastning i perioden, begge med 11 prosent 
kursøkning, mens Møre Sparebank leverte 2,7 prosent.  I Melhus Sparebank ble det meldt om 
en forestående emisjon som vil medføre en vesentlig utvanning av eksisterende aksjonærer.  
Som resultat falt vår posisjon 12 prosent under perioden.  Vi fikk imidlertid solgt noen papirer 
mens kursen var på vei ned, rett etter emisjonen ble annonsert. Det nye prisleie er nå rundt 17 
prosent lavere enn før meldingen kom. 
 
Fondets plasseringer i oppdrettsaksjene, Salmar, Marine Harvest og Norway Royal Salmon 
leverte i snitt 7,7 prosent avkastning, litt bedre enn markedet. De siste dagene har vi sett en 
noe nervøs fokusering på mulig nye sykdommer og  kursene har derfor falt litt tilbake. 
Prisbildet ser imidlertid veldig sterkt ut fremover, og vi er optimistisk for ny kursoppgang for 
disse aksjene.   
 
Interessen i markedet for Nordic Semiconductors sterke posisjonering i forhold til  «the next 
big thing» som er «the internet of things» synes stigende for tiden. Aksjen økte med 7,8 
prosent siste måned, og oppsiden de neste årene er fortsatt svært stor.  Ventemodusen i 
forbindelse med endelig bekreftelse på den store Jakarta kontrakten, preger fortsatt Q-Free 
aksjen. Til tross for bedre enn forventet resultattall for 3.kvartal falt kursen 3,2 prosent i 
oktober. Når den endelig «go-ahead» kommer fra Jakarta, forhåpentlig innom noen få 
måneder, ser vi for oss et løft på minimum 25 prosent i aksjen.  
 
Kursen i Det norske Oljeselskap er fortsatt nesten uendret de siste to årene siden Joahn 
Sverdrup feltet ble oppdaget. I mellomtiden har selskapets oljereserves i Johan Sverdrup og 
andre felt økt over 50 prosent. Vi tror markedet ganske snart vil reflektere dette. 
 
Foruten nevnte Melhus 
Sparebank, var taperne denne 
måneden EMGS med 8,3 prosent 
og Atmel Corp med nedgang på 
11,8 prosent.  Atmel kom 
imidlertid sterkt tilbake med 14 
prosent oppgang den 1. 
november.   



 

 

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. 

Skråblikk - Italias store problem   
 
Enhver diskusjon om Italia har en tendens til å handle om mafia og Berlusconis eskapader.  Vi 
skal i dette skråblikket i stedet forsøke å sette fokus på Italias virkelige strukturelle problem, som 
er den raskt aldrende befolkningen og den lave produktive deltagelsen blant Italias befolkning. 
 
Ifølge offisiell statistikk fra Instituto Nazionale Previdenza Sociale er hver femte italiener over 65 
år, og staten betaler pensjon til 23,5 millioner personer.  Dette til tross for at det bare er 11,7 
millioner pensjonister i landet. Den andre halvdelen utgjøres av uføre- enkepensjon etc. og inklu-
derer ikke arbeidsledighetspenger. 
  
Kun 22,9 millioner italienere er i arbeid, og av dem har bare 12 millioner fast full tids ansettelse.  
Med andre ord, pensjon og ikke arbeid er hovedinntektskilden for majoriteten av italienere!  Når 
valgdeltagelsen i Italia er langt høyere blant eldre pensjonister enn yngre arbeidsdeltagere er det 
lett å forstå hvorfor skattetrykket på arbeidsinntekt er så høyt og pensjonsutgiftene bare fort-
setter å stige.  
 
Arbeidsdeltagelsen blant kvinner er også svært lav i Italia. Bare halvparten av kvinnene er yrkes-
aktive utenfor hjemmet, og i de sørlige deler av landet synker den til under 30 prosent. Da tenker 
man kanskje at kvinnene er hjemme og passer barn. Men det ser ikke ut til å være tilfelle. Faktisk 
sank fødselsraten til bare 1,1 barn for ti år tilbake. Den har nå steget litt til 1,4 barn som følge av 
økning av innvandrere som har større familier.  Dette er likevel en alt for lav tilvekst av arbeidsfø-
re som kan betale de stadig økende pensjonsutgiftene.  Til sammenligning har fødselsraten i Nor-
ge økt fra 1,6 på 90’tallet til dagens 1,9 barn per kvinne.  
 
De store pensjonsutgiftene og lav tilvekst av ny produktivitet er påfallende i Italia, men det er 
heller ikke et ukjent problem i andre utviklede økonomier, som Frankrike og Japan. Japan har en 
enda eldre befolkning og lavere kvinnedeltagelse i arbeidslivet, men optimistene der peker på de 
strukturelle reformene Abe nå iverksetter for å ta tak i problemene. Det står i sterk kontrast til 
handlings-lammelsen i Italia. Landets unike kombinasjon av svake parlamentariske allianser og 
gerontokrati bestående av eldre menn, har ført til politisk kaos og økonomisk stillstand hvor de 
nødvendige reformer er uteblitt. 
 
Seieren til den nye Letta-regjeringen, som har gjennomsnittsalder på 53 år (den yngste i den itali-
enske republikkens historie), er et lite håp i forhold til Berlusconis aldrende regjering, hvor bare 
kvinnene i regjeringen var av den yngre garde.    


