
«All time high» i USA 

De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske 

kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed vært en roligere start i 2014 enn hva som 

var tilfellet i fjor. 

I USA satte den brede Standard & Poor 500 indeksen «all time high» den 28. februar. Selv om 

resultatene fra de amerikanske selskapene har vær bedre enn forventet, mener vi at de ikke har vært 

høye nok til å forsvare de høye børskursene. Markedet velger heller å se på guidingen fra de 

børsnoterte selskapene, og guidingen har vært veldig positiv. Etter nyttår har det vært del nøkkeltall 

som har kommet på feil side av forventningene. Viktigst er at BNP-veksten øker mindre enn først 

antatt. Samtidig ble det meldt om langt lavere nyansettelser utenom jordbruket («Non Farm 

Payrolls») enn forventet, selv om arbeidsledigheten sank fra 6,7 prosent til 6,6 prosent i januar. Den 

nye sentralbanksjefen i USA, Janet Yellen, uttalte til Representantenes Hus at FED fortsetter å 

redusere de økonomiske stimuliene, men ser an om de svake nøkkeltallene kan være influert av det 

dårlige vinterværet på østkysten av USA. Det ble også understreket at den kortsiktige renten vil forbli 

lav lenge etter at ledighetsraten faller under målet på 6,5 prosent.    

I Europa kom Eurostat med nytt inflasjonsanslag på 0,8 prosent for siste år. Det var forventet 0,7 

prosent årlig inflasjon. Konklusjonen er imidlertid at den svake BNP-veksten ikke får hjelp av 

inflasjonen, som kunne ha hjulpet veksten videre opp. En så lav inflasjon vil føre til at ECB 

sannsynligvis må kutte rentene en gang til i nærmeste fremtid. Den svake BNP-veksten har ført til at 

spesielt DAX indeksen i Frankfurt har steget med betydelige 30,2 prosent det siste året. I PIGS 

landene, representert ved Portugal, Irland, Hellas og Spania er arbeidsledigheten fortsatt svært høy, 

fordi den positive veksten har vært for svak til å redusere arbeidsledigheten. Den tyske 

investortillitindeksen ZEW falt for andre måned på rad. Indikatoren falt fra 61,7 poeng i januar til 

55,7 poeng i februar. Så høye nivåer har vi imidlertid ikke sett siden før finanskrisen.  

I fremvoksende økonomier er det først og fremst den politiske krisen i Ukraina som har påvirket 

markedene. Den betente situasjonen kan eskalere, og det kan sende sjokkbølger gjennom verdens 

aksjemarkeder. Den ukrainske valutaen Hrymnia har svekket seg mye, og landet er bankerot etter å 

ha blitt plyndret av sentrale politikere. Landet er derfor i akutt pengenød og trenger pengetilførsel fra 

vesten. Etter at Russland sendte soldater inn i Ukraina sank den russiske børsen med bortimot 10 

prosent.  

Produksjonsveksten i kinesisk industri fortsetter å avta og var i februar på det laveste på åtte 

måneder, viser tall fra myndighetene. PMI-indeksen, som er en indikasjon på aktiviteten innen 

kinesisk industri, falt i forrige måned til 50,2, viser tall fra landets statistiske sentralbyrå.                   
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Indeksen har falt jevnt de siste månedene, fra 51,4 i november til 51 i desember og 50,5 i januar.PMI på 

over 50 indikerer vekst i produksjonen, mens PMI på under 50 viser at det produseres mindre enn 

tidligere. Kinesisk industri har rett nok økt produksjonen 17 måneder på rad, men veksten ser nå ut til å 

stanse helt opp. Kinesisk økonomi vokste med 7,7 prosent i fjor, og dette var det laveste siden 

1999.Ekspertene spår en vekst på 7,5 prosent i inneværende år, men myndighetene har varslet 

reformer for å gjøre landet mindre avhengig av eksport og i stedet øke den innenlandske 

etterspørselen. 

Den økonomiske veksten i India er den laveste siden 1990-tallet. Om en måned starter et valgmaraton. 

Indiske velgere og næringslivet forventer at politikerne makter å levere høy økonomisk vekst på nytt. 

Da må det reformer til. Uten økonomisk vekst vil ikke India være i stand til å bekjempe fattigdommen. 

Statistisk sentralbyrå rapporterte en årlig kjerneinflasjon på 2,4 prosent i januar. På forhånd var det 

forventet en årlig kjerneinflasjon på 2,0 prosent. 2,4 prosent årlig er såpass høyt at det nærmer seg 

måltallet på 2,5 prosent. Det forventes derfor at Norges Bank vil oppjustere sin rentebane. Den norske 

kronen begynte å styrke seg umiddelbart etter de høye inflasjonstallene ble publisert. 

Det norske aksjemarkedet (OSEBX) steg 3,7 prosent i februar, og er opp 1,3 prosent hittil i år. Det er 

først og fremst Statoil som har beveget seg. Aksjen steg 6,6 prosent i februar, og er opp 7,8 prosent så 

langt i år. Oljeprisen har holdt seg relativt stabil i området 108-111 US Dollar per fat. Statoilsjefen, 

Helge Lund, har gjentatte ganger tatt til orde for kostnadskutt i oljeindustrien. Dette har ført til at 

oilservice-aksjene har hatt en svak utvikling. Under kapitalmarkedsdagen i London leverte Statoil lavere 

inntjening, men varslet en økning i utbytte utbetalingen fra 6,75 til 7 kroner per aksje.  Rec Silicon 

varslet i slutten av februar at selskapet har inngått en en avtale med det kinesiske selskapet Shannxi om 

et joint venture-partnerskap i Kina. Avtalen innebærer at Rec Silicon overfører rettighetene til sin 

teknologi, for bruk i Kina og Taiwan, til det nye selskapet. Som motytelse mottar REC Silicon aksjer i det 

nye joint venture-selskapet i tre etapper. Rec Silicon skal eie 49 % av det nye selskapet. Gjennom denne 

avtalen har REC Silicon silisiumproduksjon både i USA og i Kina, og går dermed klar av eventuelle 

handelbarrierer som kan komme mellom de to landene. Rec Silicon har steget 82,9 prosent hittil i år.     

I de globale aksjemarkedene har investorene blitt uroet av utviklingen i Ukraina, og trolig vil dette føre 

til volatile markeder fremover. Investorene vekter seg ned i utviklingsmarkeder, og det flyttes midler til 

aksjer i mer sikre markeder, som Europa og USA, noe som igjen øker langsiktige renter i disse 

markedene. Dersom konjunkturene stiger, forventer vi at kontantstrømmen vil gå tilbake til 

utviklingsmarkedene, og at langsiktige renter fortsetter å stige i Europa og USA. Nedtrappingen av 

stimuli i USA støtter opp om denne antagelsen. 

Utvalgte nøkkeltall for februar 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 28.2.2014:    101,1957 

FORTE Pengemarked «fylte» 3 år 1.mars og ligger nå på topp i sin kategori på Oslo Børs målt hittil i år, 

på 2 år og på 3 års historikk!! Disse tre årene har fondet levert en årlig avkastning på 3,70 prosent. For 

februar er fondet opp 0,24 prosent og er hittil i år opp 0,58 prosent. Til sammenligning steg fondets 

referanseindeks, ST1X med 0,11 prosent i februar. 

De siste nøkkeltallene fra norsk økonomi har vært 

litt blandet. Kjerneinflasjonen KPI-JAE viste en 

oppgang på 2,4 prosent, noe som var mer enn 

ventet. Økningen skyldtes i hovedsak økt importert 

inflasjon. Dette kan skyldes at kronen har svekket 

seg det siste året. Innenlandsk inflasjon steg kun 

marginalt og den gjengse oppfatning er at disse 

utligner hverandre. Skulle prisene fortsette å stige 

mer enn ønskelig, er renteøkninger Norges Banks 

verktøy, men dette ligger nok et godt stykke frem i tid. Kredittveksten på 5,7 prosent, ned fra 6 prosent 

i desember kom inn på den svake siden og det samme gjorde detaljhandelstallene. Arbeidsledigheten 

steg svakt og viste en overraskende oppgang i desember til 3,6 prosent mot forventet 3,5. Norges Bank 

anslår en AKU-ledighet på 3,5 prosent for 2014, noe som gjør at tallene neppe vil påvirke 

rentevurderingene til sentralbanken. 

Den amerikanske sentralbankens beslutning om uendret rente var som ventet, men fokuset ligger nå på 

fremtidsguidingen ettersom arbeidsledigheten i USA nærmer seg 6,5 prosent. Offisielle uttalelser fra 

FED antyder at likevektsledigheten ligger i området 5,2-5,8 prosent.  Januartallet viste 6,6 %. Noen 

medlemmer ønsket å fortsette med en kvantitativ guiding med ny terskelverdi, mens andre medlemmer 

foretrakk en mer kvalitativ tilnærming til rentesettingen. Med andre ord; ingen klare signaler om hvilke 

endringer vi kan vente å se. Landene i Eurosonen er langt unna den europeiske sentralbankens (ESB) 

inflasjonsmål på 2 prosent, her snakkes det sågar om deflasjonsfare. Så alt i alt er det lite som tyder på 

noen oppgang i korte renter den nærmeste tiden.  

Kredittpåslaget på de norske bankpapirene fortsatte sin 

spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som hver bank 

må betale ved opptak av gjeld) med mellom 0,02-0,08 %. 

Dette slo positivt ut for avkastningen i FORTE 

Pengemarked. Summen av lave korte renter og stadig 

lavere kredittspreader bidrar til at avkastningen på nye 

papirer i den korte delen av rentekurven er svært lav, og vi 

ser for oss at dette vil fortsette en stund. Fondet har derfor 

en relativt stor kontantandel plassert i særinnskudd i ulike 

banker, til en høyere løpende rente. I februar er det kun 

gjort marginale endringer i porteføljen da nåværende strategi ser ut til å fungere bra. 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 28.2.2014:    108,1908 

FORTE Obligasjon har nå godt over 500 millioner til forvaltning og ligger fortsatt i toppen i sin kategori, 

obligasjonsfond (2-4), ved slutten av måneden med 1,45 prosent hittil i år. Dermed fortsetter fondet sin 

fabelaktige avkastningshistorikk.  

De langsiktige rentene (fra 3 år og oppover) 

steg med om lag 0,06 prosent i februar. Hittil i 

år er likevel fasiten at de har falt med mellom 

0,03 og 0,22 prosent.  

Den amerikanske sentralbanken (FED) besluttet 

å holde renten uendret og bekreftet ytterligere 

nedtrapping av kjøpene i lange statspapirer. 

Det er imidlertid viktig å huske på at de 

fremdeles er netto kjøper av statspapirer og 

således bidrar til å holde de lange rentene 

nede. Fokuset ligger nå på fremtidsguidingen ettersom arbeidsledigheten i USA nærmer seg 6,5 

prosent. Januartallet viste 6,6 %. Offisielle uttalelser fra FED antyder at likevektsledigheten ligger i 

området 5,2-5,8 prosent.  Dersom ledigheten faller raskere enn antatt vil de øke hastigheten på 

nedtrappingen. Dette kan bli en viktig utløsende faktor for en oppgang i de lange rentene, noe vi er 

godt posisjonert for. 

Kredittspreadene (kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på senior 

bankobligasjoner falt med mellom 0,02 og 0,08 rentepunkter i februar. Fondsobligasjoner falt med 

mellom 0,06 og 0,10 rentepunkter. Dette sammen med porteføljens høye effektive avkastning til forfall 

veide opp for oppgangen i de langsiktige rentene slik at avkastningen i FORTE Obligasjon ble positiv i 

februar.  

Rapportene fra de norske bankenes 4. kvartals resultater har gjennomgående vært bedre enn ventet: 

Underliggende inntjening er styrket på økte andre inntekter og moderate kostnader samtidig som 

tapene fortsatt er meget lave. Utlånsmarginene flater ut og økt konkurranse kan gi marginfall i 2014, 

men fortsatt strenge kapitalkrav bør gi prisdisiplin. Redusert utlånsvekst og fortsatt vridning vekk fra 

bedriftsmarked kombinert med høy lønnsomhet styrker bankenes rene kjernekapitaldekning noe 

raskere enn ventet. Kredittmarkedet i Norge 

virker sterkt og høyere egenkapital vil 

sannsynligvis bidra til ytterligere spreadinngang, 

spesielt på Fondsobligasjoner.  

Fondet har gjennom måneden kjøpt obligasjoner i 

Spydeberg Sparebank, Sparebank1 Rogaland og 

Sparebank1 Østfold Akershus. 



FORTE Norge 

Kurs per 28.2.2014:    102,8931 

Februar ble en god måned i aksjemarkedet hvor Oslo Børs fondsindeks, som er referanseindeksen til FORTE 

Norge, steg med 3,66 prosent. Hittil i år er denne indeksen opp 1,20 prosent. FORTE Norge hadde litt 

mindre medvind og steg 3,06 prosent sist måned  til en oppgang på 1,04 prosent hittil i år.  

Fondets stjerner denne måneden ble Norwegian, 

opp hele 26,5 prosent, og Nordic Semiconductor 

som steg 22,7 prosent. Hittil i år har de økt 

henholdsvis 36,8 og 31,9 prosent. Vi mener at disse 

aksjene er i begynnelsen av en lang og solid 

oppgangsperiode og velger derfor å la vinnerne løpe 

videre. DNO, som nesten doblet seg i fjerde kvartal, 

falt 15 prosent forrige måned, men tok det igjen 

med en økning på 20,7 prosent denne måneden.  

For øvrig i oljesektoren hadde vi fin oppgang i Statoil 

og Subsea 7 med 6,5 og 5,7 prosent, mens Det 

norske Oljeselskap økte marginalt med 2,4 prosent.  

Etter solid oppgange i våre shippingaksjer de senseste månedene, var det ikke helt uventet at det ville 

komme noe gevinstsikring i aksjene.  BW LPG ble også tynget av lav eksport av propan fra USA på grunn av 

ekstrem kald vinter, og aksjen har falt med 5,9 prosent. Det var imidlertid overraskende at Western Bulk 

skulle komme med et så elendig 4. kvartals resultat, slik at aksjen falt hele 16,8 prosent.  Vi tror dette var 

en overreaksjon og beholder foreløpig posisjonen under «spesielt oppsyn».  Lakseaksjer hadde motvind i 

perioden, etter at flere analytikere nå forventer kraftig tilbudsvekst i andre halvår, noe som kan sette de 

gode prisene under press. Vi velger heller å fokuserer på den langsiktige trenden for bransjen, som 

fortsatt er svært  god. Vi har imidlertid vektet oss noe ned i sektoren, blant annet ved realisasjon av en 

pen gevinst i Cermaq. Vi solgte også Veidekke etter at de leverte et bra resultat og vi ikke lengere kunne 

finne klare triggere for videre meravkastning. I begynnelse av året tok vi Norsk Hydro og Yara inn igjen i 

fondet og denne måneden kjøpte vi RCL, Seadrill og Schibsted tilbake på lavere nivåer enn vi tidligere 

solgte de til. Schibsted fikk fornyet tillit etter at vi oppdaterte våre anlayser som følge av godt 4. kvartal og 

positive utvikling for selskapet. 

En noe større tilnærming til vektene i referanseindeksen fortsetter altså, men som et aktivt forvaltet fond 

vil det alltid være vesentlige forskjeller. FORTE Norge er nå litt undervektet i de større børslokomotivene 

og i oljeservice, mens vi  er overvektet i laks, shipping, Det norske , DNO, Norwegian og Nordic 

Semiconductor.  Vi mener dette er en strategi som vil gi FORTE Norge meravkastnig i 2014 for og videre 

fremover.  



FORTE Global 

FORTE Global var opp 1,2 prosent i februar, mens verdensindeksen (MSCIAC i norske kroner) steg 0,8 

prosent. Hittil i år har fondet steget 0,2 prosent, mens indeksen har falt 0,4 prosent.   Markedene 

snudde i februar, og Standard & Poor 500 indeksen i USA satte ny «all time high» den 28. februar. 

Det er fortsatt de modne økonomiene 

som har hatt de beste aksjemarkedene. 

S&P500 i USA endte på 1849,55, og er 

opp 0,6 prosent så lang i år. Til 

sammenligning har MSCI Emerging 

Market målt i norske kroner falt 4,3 

prosent hitti år. Denne utviklingen har 

pågått helt siden USA, Japan, England 

og eurosonen innførte økonomiske 

stimuli.  USA har startet nedtrappingen 

av FED’s kjøp av langsiktige Tresuries 

eller amerikanske statsobligasjoner. 

Dette antas å være ferdig utført i september 2014. Bortsett fra USA har spesielt Japan et stort behov for 

å kickstarte økonomien. Stimuliene kommer antakelig til å fortsette mye lenger i Japan. I eurosonen og 

England har veksten begynt å komme og stimuliene er tatt av, men det kommer nok til å bli holdt en lav 

kortrente i lang tid fremover. Fremvoksende økonomier, slik som India og Kina, har hatt en langt 

svakere start på børsåret 2014. 

Fondet har hatt sine beste plasseringer i de nordiske markedene, og spesielt i den norske bull 

strukturen som har gått 6,3 prosent i februar. Plasseringene i sektorene farmasi og teknologi har også 

vært bra. De svakeste plasseringene i februar er plasseringene i fremvoksende økonomier. Det er 

spesielt plasseringen i Øst-europa som tynger mest. Russland veier tyngst i denne plasseringen, og de 

Russiske aksjemarkedene har blitt hardt straffet ettersom uroen har tiltatt i Ukraina. 

Kurs per 28.2.2014:    123,6463 



Kurs per 28.2.2014:    112,6698 

FORTE Trønder 

Solid oppgang i Trondheimsselskapet Nordic Semiconductor gav FORTE Trønder en ny god måned i 

februar, med kursøkning  på 2,6 prosent. Hittil i år har fondet økt med 2,8 prosent, mens fondsindeksen 

på Oslo Børs har steget 1,2 prosent. 

Nordic Semiconductor var blant vinnerne på Oslo Børs siste måned. 

Dette som følge av et godt 4. kvartals resultat, annonsering av flere ny 

kontrakter, i tillegg til stor oppmerksomhet ved teknologimessa, CES,  i 

Las Vegas, ble. Aksjen steg hele 22,7 proent, og med en andel av 

fondet på tett oppunder 10 prosent, som er øvre grense i henhold til 

verdipapirfondlovens regler for riskiospredning, utgjorde dette 2,1 

prosent oppgang for fondet som helhet. 

Statoil ble nest beste aksje med oppgang på 6,5 prosent, etterfølgt av EMGS og Aker med henholdsvis 

6,0 og  5,3 prosent.  Det norske Oljeselskap økte med moderate 2, 4 prosent.  Blant lakseaksjene steg 

vår største posisjon, Salmar, med 1,3 prosent, mens Norway Royal Salmon var uendret og Marine 

Harvest falt hele 5,5 prosent. Av de lokale bankene steg Melhusbanken 4,4 prosent, Sparebanken 

Helgeland 2,3 prosents, mens Sparebankene Midt-Norge og Møre falt med 2,1 og 5,5 prosent. Atmel, 

fra Silicon Valley og Heimdal, kom dårligst ut i februar med nedgang på 7,4 prosent, men viser fortsatt 

en oppgang på 1,5 prosent i år. 

Vi tror oljesektoren nærmer seg «the maximum point of pessismism» i markedet og forventer solide 

kursøkninger i EMGS og Det norske i løpet av året. Laksebransjen tror vi er inne i en langsiktig mega 

trend hvor kursene vil svinge, men med stigende trend. De lokale bankene i regionen tjener gode 

penger om dagen, og vi forventer at det vil fortsette enda en god stund.  Vi mener ganske sikkert at 

stjernen i fondet, Nordic Semiconductor, ennå har langt igjen å stige. Lommeboka heier på et 

sannsynlig oppkjøp av selskapet, mens hjertet håper det kan fortsette å vokse og utvikle seg her i byen.  



 Skråblikk - High Yield obligasjoner – en attraktiv aktivaklasse? 

 

Vinneren blant aktivklassene 

5 år etter finanskrisen har de fleste aktivaklasser gitt en formidabel avkastning. Likevel  kan det være 

interressant å se på hvilke aktiva som faktisk har gjort det best, ja rett og slett kåre vinneren. Mange vil vel 

tro at dette er aksjer. Bakgrunnen er at aksjeoppturen har fått mest spalteplass de siste årene, men 

vinneren er likevel high-yield obligasjoner, og det med god margin. 154% har globale high-yield 

obligasjoner gitt i avkastning i norske kroner siden starten av 2009, mot 81% i globale aksjer i norske 

kroner. Kritiske røster vil kanskje hevde at denne utviklingen har inntruffet som følge av at vi opplevde en 

formidabel utgang i kredittspreadene  i 2008, og deler av 2007. Det er for så vidt riktig at utviklingen i high

-yield obligasjoner i denne tidsperioden var svært dårlig, men selv om vi forlenger tidsperioden i 

sammenligningen med disse to årene, står konklusjonen fast.  Absolutt sett reduseres avkastningen for 

begge aktivaklasser, men ikke i samme grad relativt sett. Avkastningsforskjellene opprettholdes for en 

stor del, og totalt er differansen i avkastningen fra 2007 til i dag på 55% i norske kroner. Det kan også 

nevnes at aksjer brukte over 3 år mer enn high-yield obligasjoner for å komme tilbake til nivået de var før 

finanskrisen i norske kroner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del vil kanskje hevde at dette har vært en spesiell periode, men konklusjonen gjelder også hvis vi ser 

enda lenger tilbake. De høye kupongrentene har gitt en «buffer» mot prissvingninger og 

konkurssansynligheter og har bidratt til at high-yield obligasjoner historisk sett har levert totalavkastning 

på linje med aksjer, men med halvparten så store svingninger. 

 

Hvorfor investere i High Yield obligasjoner ? 

En spredning av formuen mellom ulike investeringer/aktivaklasser gir det som kalles 

diversifiseringseffekter. Med det menes at sannsynlighetene for tap på hele porteføljen reduseres. Tap i 

noen aktivaklasser kan oppveies av gevinst i andre.  «High-yield» er et uttrykk vanligvis benyttet i 

finanssektoren for å beskrive en investering som gir høyere avkastning enn gjennomsnittet av 

obligasjoner.  En high-yield (heretter kalt HY) obligasjon er en obligasjon som er ratet lavere enn 

investment grade (dvs. lavere enn BBB-). Disse obligasjonene har en høyere risiko for mislighold eller 

andre kreditthendelser, men gir typisk høyere avkastning enn obligasjoner av høyere kvalitet for å gjøre 

dem attraktive for investorene. Kredittrisikoen for en HY obligasjon refererer til sannsynligheten for 

mislighold og sannsynlig tap ved en kreditthendelse (dvs. utsteder misligholder planlagte betalinger eller 

filer for konkurs, eller obligasjonen blir omstrukturert), eller en kredittkvalitetsendring blir utstedt av et 

kredittratingbyrå.  

 

 



Kredittratingbyrået forsøker å beskrive risikoen med en kredittrating som f.eks. AAA. De fem store 

organisasjonene er Standard and Poors, Moodys, Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service og AM 

Best. Obligasjoner i andre land kan bli vurdert av amerikanske ratingbyråer eller av de lokale 

kredittvurderingsbyråene. Vurderingsskalaer varierer; de mest populære skala bruker (i rekkefølge etter 

økende risiko) vurderinger av AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, med den ekstra vurdering D for gjeld 

som allerede er i mislighold. Statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av statlig støttede bedrifter blir ofte 

ansett for å være i null-risiko kategorien ovenfor AAA, og kategorier som AA og A kan noen ganger bli delt 

inn i finere underavdelinger som "AA-" eller "AA +". 

 

Verdien av HY obligasjoner påvirkes i større grad enn investment grade (IG) obligasjoner av muligheten 

for mislighold. For eksempel, i en lavkonjunktur vil rentene typisk falle, og nedgangen i rentene har en 

tendens til å øke verdien av IG obligasjoner. På den annen side vil en resesjon øke muligheten for 

mislighold i HY obligasjoner. Samvariasjonen mellom aksjer og HY obligasjoner og mellom IG obligasjoner 

og HY obligasjoner har i perioden fra 1994 og frem til i dag variert i området  60-75% og 25-55% avhengig 

av hvilken tidsserie man ser på. Jo lenger horisont, jo lavere samvariasjon. HY obligasjoner vil således 

være et godt innslag i en veldiversifisert portefølje fordi risiko/avkastningsforholdet i porteføljen kan 

bedres av å inkludere aktivaklassen. En del vil hevde at samvariasjonseffekten mellom aksjer og HY 

spesielt  i krisetider er for høy til å ha dekning for dette synspunktet. Dette oppveies av det faktum at HY 

obligasjoner stiger mere i gode år og faller mindre i dårlige år, mao. svingningene er mindre og dermed 

bedres risiko/avkastningsforholdet. Til slutt må det nevnes at det som regel ikke er det som skjer med 

porteføljen innenfor en enkel dag, uke, måned eller år som er avgjørende for måloppnåelsen (avkastning) 

for en investor, men hva som skjer over lang tid, og da spiller kortsiktig økning i samvariasjonen mindre 

rolle (unntak dersom man har kortsiktige reguleringskrav å forholde seg til). 

 

Er «timingen» god ? 

Utviklingen i internasjonale HY obligasjoner viser hvilken suksess globale myndigheter har hatt med sin 

lavrente politikk. Den lave renten har tvunget investorer på jakt etter avkastning utover på risikoskalaen. 

Manglende vilje til å låne ut fra bankenes side (disse kan tross alt låne nærmest gratis i sentralbankene og 

låne dem tilbake med god margin til de samme gjennom å plassere pengene i 

statsobligasjoner) ,medførte et nærmest akutt behov for alternativ finansiering.Dette behovet har  langt 

på vei blitt løst gjennom å holde korte renter lave og dermed «presse» de som ønsket avkastning til å 

investere i aksjer og kredittobligasjoner. Suksessen dette har hatt kan ikke bare leses av på fjorårets 

avkastning i aksjemarkedene, men også på emisjonsvolumet og kursutviklingen i 

kredittobligasjonsmarkedet. 

Norske HY fond økte sine balanser med 38% i 2013 og trenden fortsatte inn i 2014. Driverne har vært 

konservativ utlånsvekst fra bankenes side, økt internasjonalisering og økt bevissthet blant potensielle 

utstedere kombinert med investorers evige appetitt på avkastning.Den månedlige markedsstatistikken fra 

Verdipapirfondenes forening (VFF) rapporterte om uvanlig høy nettotegning i verdipapirfond fra norske 

institusjonskunder i januar. Måneden var også preget av at alle kundegrupper hadde størst interesse for 

rentefond, spesielt rentefond som kan ta noe høyere kredittrisiko enn ordinære obligasjonsfond. Denne 

interessen har vært økende de siste årene og vi tror denne trenden vil fortsette. Risiko og kompleksitet i 

obligasjoner som denne type rentefond kan investere i er stor, og bør reduseres gjennom å spre 

investeringene i mange papirer.  Det medfører at verdipapirfond blir svært velegnet for å påta seg denne 

type eksponering. 



Kilde:SB1 Markets 

 

Den gjennomsnittlige avkastningen i det norske HY markedet i 2013, ser ut til å ha vært i området 7-8%. 

Det store spørsmålet er nå om dette vil fortsette. De siste kvartalene har det vært økende interesse fra 

nye typer investorer, ofte med base i regioner som tidligere ikke var spesielt involvert i markedet. Vi 

forventer at det norske HY markedet vil fortsette å vokse fremover - bankene er fortsatt restriktive, 

markedet blir stadig mer internasjonalt, og bevisstheten er økende blant både potensielle utstedere og 

investorer. Konkursratene er på historiske bunnivåer og etterspørselssiden i det norske HY markedet 

virker solid. At high-yield obligasjoner blir vinneren også de neste 5 årene, kan vi ikke love. Det forandrer 

likevel ikke vår oppfatning om at fra et porteføljeperspektiv vil egenskapene til et veldiversifisert globalt 

high-yield fond, høre hjemme i de porteføljene vi anbefaler Fortes kunder å investere i. Det bedrer rett og 

slett risiko/avkastningsforholdet. 

 

 

 

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. 


