
Ukrainsk uro 

De globale børsene svingte mye i mars som følge av uroen i Ukraina. Verdensindeksen (MSC I AC 

World) sank 0,19 prosent i mars, og er ned 0,62 prosent så langt i år. Det har dermed vært en roligere 

start på 2014 enn tilfellet var i fjor. Oslo Børs steg imidlertid 1,1 % i mars. 

I USA steg ISM-indeksen, som måler de amerikanske innkjøpssjefenes tro på fremtiden, mindre enn 

ventet i mars. De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM-indeksen) er en av de 

viktigste konjunkturindikatorene i USA. Indeksen steg til 53,7 i mars fra 53,2 måneden før. Indeksen 

var på forhånd var ventet å være 54,0. Færre enn ventet søker om arbeidsledighetstrygd i USA. Antall 

personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) fortsetter å falle. Det 

forventes derfor at arbeidsledigheten fortsetter å falle, og at sentralbanken, FED, fortsetter 

nedtrappingen av økonomiske stimuli.  Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 2,6 prosent i fjerde 

kvartal, mot ventet 2,7 prosent, viser endelige tall. Veksten ble først rapportert å være på 2,4 

prosent. Med såpass høy veksttakt kan en si at USA har lykkes med sine stimulerende tiltak uten at 

det har kommet noe tegn på inflasjon.  

Den europeiske økonomien, spesielt i eurolandene, har vært preget av krisestemning i flere år. 

Unionen har satt i gang omfattende reformarbeid i kjølvannet av krisen og har krevd vesentlige kutt 

og innsparinger i de verste kriselandene. Den tyske veksten er fortsatt bærende i Europa og kommer 

antakelig til å styrke seg mer enn den franske og italienske i år. Frankrike er i en krevende situasjon, 

og er ventet å bryte løftet om å få det offentlige underskuddet ned til under 3 prosent av brutto 

nasjonalprodukt. Mer gledelig for eurosamarbeidet er at den greske økonomien endelig går over i 

pluss og ligger an til en vekst på 2,9 prosent neste år, etter en lang og ødeleggende resesjon. 

I fremvoksende økonomier er det først og fremst krisen i Ukraina som har påvirket markedene. 

Nyvalgte politikere har henvendt seg til vesten for pengestøtte, og IMF og EU har vært villig til å gi 

kreditter. Etter at Russland sendte soldater inn på Krimhalvøya, sank den russiske børsen med 

bortimot 20 prosent. Den har etter hvert tatt seg opp fra de laveste nivåene, etter at Putin forsikret 

vesten om at ytterligere fremrykking var uaktuelt. Russland har imidlertid utplassert nok styrker langs 

Ukrainas grense til å kunne rykke inn i nabolandet og oppnå det de ønsker i løpet av tre til fem dager. 

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

aksjemarkeder. 

Til tross for tegn til stagnasjon, mener Den asiatiske utviklingsbanken at Kinas økonomi kan vokse 7,5 

prosent i år. De siste månedene har det kommet flere tegn på at veksten i Kinas økonomi stagnerer. 

Tallene for mars viser blant annet at produksjonsnivået i kinesiske fabrikker faller for femte måneden 

på rad. Utviklingsbanken mener derimot at Kina fortsatt kan forvente økonomisk vekst på rundt 7,5 

prosent i år.         Forts. neste side 
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Regjeringen trenger ikke komme med nye økonomiske stimuleringstiltak. Det er urbaniseringen og det 

økende forbruket i landet som holder liv i veksten. 

Statistisk sentralbyrå rapporterte en årlig kjerneinflasjon på 2,4 prosent i mars, for øvrig samme nivå 

som i februar. Kjerneinflasjonen er urovekkende høy, ettersom den nærmer seg måltallet på 2,5 

prosent. Det forventes derfor at Norges Bank vil oppjustere sin rentebane. Den norske kronen fortsatte 

å styrke seg etter de høye inflasjonstallene ble publisert. 

Det norske aksjemarkedet (OSEBX) steg 1,1 prosent i mars, og er opp 2,4 prosent hittil i år. Det er først 

og fremst Statoil som har beveget seg. Aksjen steg 6,7 prosent i mars, og er opp 14,4 prosent så langt i 

år. Oljeprisen har holdt seg relativt stabil i området 105-110 US Dollar per fat. Statoil har gjentatte 

ganger tatt til orde for kostnadskutt i oljeindustrien. Dette har ført til svakere utsikter for 

oilserviceaksjer. PGS ble likevel en av vinnerne på børsen i mars med en oppgang på 11,3 prosent. 

Sektormessig var det først og fremst lakseaksjene som steg mye i mars. Lakseprisen har holdt seg høy 

og det er høye marginer i bransjen. SalMar har steget over 60 prosent det siste året, men er fortsatt 

priset til bare 7,3 ganger årets forventede inntjening. Utbyttet forventes å utgjøre 9,5 prosent, langt 

høyere enn de fleste andre selskapene på Oslo Børs. 

I de globale aksjemarkedene har investorene kommet over uroen i Ukraina, og markedene har roet seg 

ned. Kapitalen flyttes inn i utviklingsmarkeder, og dette har medført at disse markedene har gått bedre 

enn aksjer i mer sikre markeder, som Europa og USA. Dersom konjunkturene stiger, forventer vi at 

kontantstrømmen vil gå ytterligere tilbake til utviklingsmarkedene, og at langsiktige renter fortsetter å 

stige i USA og Norge. Nedtrappingen av stimuli i USA støtter opp om denne antagelsen. 

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for mars 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.03.2014

OSEBX 1,12 % 10 års stat, Norge 2,89

MSCI AC World -0,19 % 10 års stat, USA 2,72

S&P 500 0,69 % 3 mnd NIBOR 1,73

FTSE 100 -3,11 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -0,25 % Brent spot -1,30 %

Euro/USD -0,20 % Gull -3,25 %

Euro/NOK -0,46 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.3.2014:    101,6003 

FORTE Pengemarked fortsetter den gode trenden og leverte 0,39 % i mars. Hittil i år er fondet opp 0,96 

%. Det betyr at fondet fortsatt topper listen i sin kategori på Oslo Børs målt hittil i år, på 2 år og på 3 års 

historikk! Til sammenligning steg fondets referanseindeks, ST1X med 0,14 prosent i mars. 

Norsk årlig kjerneinflasjon ble 2,4 % i februar, noe 

høyere enn Norges Bank egne anslag. Norges Bank 

holdt som ventet renten uendret på 1,5 % på sitt 

rentemøte. Sentralbanken venter fortsatt at første 

renteheving kommer sommeren 2015. Rentebanen ble 

marginalt oppjustert for 2015 og marginalt nedjustert 

for 2016. Lavere kapasitetsutnyttelse og lavere 

internasjonale renter trekker rentebanen ned. Norges 

Bank ser en svakere tendens i norsk økonomi, og har nedjustert sitt vekstanslag for fastlandsøkonomien 

i 2014 med ¼ % til 1¾ %. Rentebanen var likevel i store trekk uendret, og den pengepolitiske strategien 

ligger fast. Et svakere vekstbilde oppveies av litt høyere inflasjonsutsikter. Renteoppgangen vil derfor 

mest sannsynlig drøye til høsten 2015.  

Den amerikanske sentralbanken (FED) holdt renten uendret og reduserte verdipapirkjøpene med 

ytterligere 10 milliarder til 55 milliarder dollar. Øvrige signaler var noe sprikende. Til tross for at FED sier 

de ikke har endret syn på pengepolitikken, har komiteens medlemmer justert opp sine forventninger til 

renten i 2016. Den store overraskelsen var at en klar majoritet venter at en første heving kommer neste 

år. Sentralbanken presiserte at de, tross denne endringen, ikke har forandret sitt syn på 

pengepolitikken fremover. Som i desember, ser FED for seg at kjerneinflasjonen skal være omkring 1,5 

% i år for så å stige opp mot målet på 2 % i 2016.  

Kredittpåslaget på de norske bankpapirene fortsatte 

sin spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som 

hver bank må betale ved opptak av gjeld) med 

mellom 0,02-0,04 %. 3m Nibor har steget med 0,05 

% og bidratt positivt til avkastningen på de papirene 

som har hatt rentefastsettelse i mars. Disse to 

forholdene i kombinasjon med god løpende 

avkastning bidro positivt til avkastningen.  Summen 

av lave korte renter og stadig lavere kredittspreader 

bidrar til at avkastningen på nye papirer i den korte 

delen av rentekurven fortsatt er svært lav.  Fondet 

har derfor en relativt stor kontantandel plassert i særinnskudd i ulike banker, til en høyere løpende 

rente. I mars er det kun gjort marginale endringer i porteføljen, da nåværende strategi fungerer bra. 

5 største postene pr. 31.3.14 %

Storebrand ASA 9,8

Pareto Bank ASA FRN 8,9

Terra Gruppen FRN 8,5

Bamble og Langesund Sparebank FRN 4,5

Bien Sparebank FRN 2,3



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.3.2014:    108,8434 

FORTE Obligasjon har nå over 550 millioner til forvaltning og toppet listen i sin kategori ved 

månedsskifte med en avkastning på 2,06 % hittil i år. Avkastningen i mars ble hele 0,61 %, og til 

sammenligning er indeksen ST4X opp med 0,39 % i mars og 0,79 % hittil i år. 

De langsiktige rentene (fra 3 år og oppover) steg nye 0,05-0,08 % i 

mars. Fasiten hittil i år er likevel at rentene fra 2-4 år har steget, 

mens de lengre rentene fra 4-10 år har falt. Vi har med andre ord 

sett en vridning av rentekurven. De lengste rentene holdes 

fremdeles nede av lave amerikanske og europeiske renter. 

Kredittpåslaget på de norske bankpapirene fortsatte sin 

spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som hver bank må 

betale ved opptak av gjeld) med mellom 0,02-0,04 %. Fondsobligasjoner falt med mellom 0,03 og 0,06 

rentepunkter. Dette kombinert med fondets høye løpende avkastning, bidro til den gode avkastningen i 

FORTE Obligasjon i mars. 

Den amerikanske sentralbanken (FED) holdt renten uendret og reduserte verdipapirkjøpene med 

ytterligere 10 milliarder til 55 milliarder dollar. Dette var helt som ventet. Til tross for at FED sier de ikke 

har endret syn på pengepolitikken, har komiteens medlemmer justert sine forventninger til renten i 

2016 opp. En klar majoritet venter at en første heving kommer neste år. Dette vakte oppmerksomhet i 

markedene og bidro til oppgang i lange amerikanske renter med smitteeffekt til de norske. 

Sentralbanken endret også sin fremtidsguiding. FED referer ikke lenger til et ledighetsnivå på 6,5 %, 

men sier nå at det vil være riktig å holde renten på dagens nivå også i en betydelig periode, etter at de 

har avsluttet sine verdipapirkjøp. Sentralbanken presiserer at de, tross denne endringen, ikke har 

forandret på sitt syn på pengepolitikken fremover.  

I skrivende stund følges den europeiske sentralbanken (ESB) med argusøyne. Inflasjonen i eurolandene 

fortsetter å falle, og det spekuleres høyt i at ESB kommer til å iverksette en eller flere av følgende tiltak; 

negative innskuddsrenter, kvantitative lettelser, nye langsiktige lån til bankene. ESB har rentemøte 

torsdag 3.april. Dette temaet er nærmere drøftet i månedens «Skråblikk». Dersom de velger 

kvantitative lettelser, vil dette legge et press ned på de lange rentene. 

Fondet har per tiden relativt lav durasjon i påvente av høyere lange renter. Fondet er i stadig vekst og 

har i løpet av måneden kjøpt obligasjoner i bl.a. SpareBank1 Rogaland og SpareBank1 SMN.  

FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller 

livsforsikring selskap, noe som senker risikoen i fondet. 

Obligasjonene er svakt motkorrelert mot aksjer, og vil derfor 

kunne stige i verdi under et børsfall. Vi vil fortsette å jobbe for 

at den gode avkastningen opprettholdes utover i 2014! 

5 største postene pr. 31.3.14 %

SpareBank1 SMN 9,4

Sparebanken Vest 9,3

SpareBank1 Rogaland 8,7

Sparebanken Møre 8,7

Storebrand ASA 4,5



FORTE Norge 

Kurs per 31.3.2014:    102,4498 

Mars ble en god måned i det norske aksjemarkedet. Oslo Børs fondsindeks steg med 0,57 prosent. Hittil i år 

er denne indeksen opp 1,77 prosent. FORTE Norge hadde litt motvind og sank 0,43 prosent sist måned til 

en oppgang på 0,60 prosent hittil i år.  

De beste aksjene i fondet ble fiskeaksjene Bakkafrost 

og SalMar med en oppgang på 10,6 og 10,3 prosent. 

SalMar har bygget opp et moderne slakteanlegg på 

Frøya og er antakelig et av landets mest effektive lak-

seselskap. Aksjen prises fortsatt bare til  7,3 ganger 

forventet inntjening. Marine Harvest steg 4 prosent. 

Mindre fisk i mærene har bidratt til å løfte laksepri-

sen. Lakseaksjer har hatt medvind i perioden, og de 

gode prisene har bare fortsatt. Vi velger å fokusere på 

den langsiktige trenden for bransjen, som fortsatt er 

svært god. Yara og Statoil ga gode bidrag til avkast-

ningen og steg henholdsvis 8,5 og 6,7 prosent. Omsider har disse verdiaksjene begynt å røre på seg. Dess-

uten steg PGS 11,3 prosent. 

Hittil i år er Norwegian Air Shutle og Nordic Semiconductor de beste aksjene med en oppgang på hen-

holdsvis 34,5 og 33 prosent. Vi mener at disse aksjene er i begynnelsen av en solid vekstperiode. For øvrig 

har vi hatt en fin oppgang i Statoil som har steget 14,4 prosent hittil i år. Denne måneden har vi dessuten 

kjøpt tilbake Opera Software på en lavere kurs enn det vi solgte aksjen for i januar. 

FORTE Norge er i skrivende stund noe 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 meravkastning i 2014 og videre fremover.  



FORTE Global 

FORTE Global sank 0,2 prosent i mars, og var med det likt med verdensindeksen (MSCIAC i norske 

kroner)som også sank 0,2 prosent. Hittil i år er fondet ned 0,9 prosent, mens indeksen er ned 0,6 

prosent. Markedene var urolige for situasjonen i Ukraina, og kursene svingte i takt med nyheter derfra. 

Fremvoksende økonomier, slik som India og Kina, har 

hatt svak start på børsåret 2014, men i mars har 

kapitalen begynt å snu til fordel for 

utviklingsmarkedene. MSCI Emerging Market index steg 

hele 4,2 prosent i mars, langt mer enn globalindeksen. 

Hittil i år har utviklingsmarkedsindeksen steget 0,7 

prosent. Fondet har hatt sine beste plasseringer i 

utviklingsmarkedene, og det er spesielt investeringene i 

Latin Amerika som har hatt den beste utviklingen, med 

en oppgang på 6,7 prosent i mars. Den svakeste 

plasseringen er i Øst-Europa. Russland veier tyngst i 

denne plasseringen, og de russiske aksjemarkedene har blitt hardt straffet ettersom uroen har tiltatt i 

Ukraina. 

I mars har vi tatt inn et nytt fond i porteføljen, 4 stjernersfondet J.P. Morgan US SmallCap . Fondet 

forvaltes fra New York, men er registrert i Luxembourg som et Sicav fond. Dette er tilsvarende de øvrige 

utenlandske forvaltede fondene vi har i porteføljen. Det betyr at hele FORTE Global er innenfor 

fritaksmodellen. SmallCap aksjer i USA diversifiserer FORTE Global ytterligere, fordi det er 100 nye 

aksjer som kommer inn i porteføljen.  Samtidig er det i tråd med forvaltningsstrategien at vi kjøper 

SmallCap i modne markeder, og LargeCap i utviklingsmarkeder.  

Kurs per 31.3.2014:    122,2631 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder hadde en ny god måned i mars, med kursøkning på 1,4 prosent. Hittil i år har fondet økt 

med hele 4,2 prosent, mens fondsindeksen på Oslo Børs har steget 1,8 prosent. 

I mars er det SalMar som har vært den beste aksjen. Oppdretts-

selskapet har klart å effektivisere driften betydelig ved bruken av sitt 

moderne slakteri på Frøya. Med vedvarende høye laksepriser, vil dette 

medføre til fortsatt solide marginer for selskapet. SalMar er den 

største aksjen i FORTE Trønder og har steget over 60 prosent det siste 

året. Økningen i mars var på hele 10,3 prosent. Aksjen er fortsatt bare 

priset til 7,3 ganger årets forventede inntjening, og det er indikert et 

utbytte på 9,5 prosent. Vi tror dermed aksjen har mer å gå på 

fremover, selv om lakseprisene skulle svinge litt.  

Statoil ble nest beste aksje denne måneden med oppgang på 6,7 prosent. Hittil i år har aksjen steget 

14,9 prosent. 

Hittil i år er det Nordic Semiconductor som har hatt størst oppgang. Magasinet Time har rangert 

selskapet til det 3. mest spennende teknologiselskapet i verden. Aksjen har steget hele 33,6 prosent i 

2014, og med en andel av fondet på tett oppunder 10 prosent, som er øvre grense i henhold til 

verdipapirfondlovens regler for risikospredning, har dette utgjort 3 prosent oppgang for fondet som 

helhet. Aksjen er en typisk vekst-aksje med forholdsvis høy pris i forhold til inntjening, men vi har tro på 

at selskapet har ytterligere potensiale for vekst. 

FORTE Trønder består hovedsakelig av fire sektorer. Disse er; fisk, olje, finans og teknologi. Fondet har 

hatt en god start på året, og vi har god tro på de fire sektorene vil gi god avkastning fremover!  

Kurs per 31.3.2014:    114,1995 



 Skråblikk -  Er tiden inne for kvantitative lettelser fra den Europeiske Sentralbanken? 

 

Deflasjonsrisiko – en hodepine 

Den europeiske sentralbankens (ESBs) programmer, verbale intervensjoner og markedets søken etter av-

kastning, har økt tilliten og bidratt til en nedgang i eurolandenes obligasjonsrenter og kredittspreader. 

Nedgangen i 2013-2014 er mest markant i Portugal, Irland og Spania, men bidraget har også kommet fra 

vellykkede obligasjonslån i Irland og andre steder. Den fallende inflasjonen kombinert med svak økono-

misk vekst er fremdeles en «hodepine». Inflasjonen er lav og vil høyst sannsynlig være det de neste 2 åre-

ne. 

 

Eurosonens økonomiske utsikter bedres sakte. Resesjonen er over og regionen vil mest sannsynlig levere 

positiv vekst i fjerde kvartal. Finanspolitikken vil i stor grad være nøytral i 2014-2015, konkurranseevnen 

blir bedre og BNP vil sannsynligvis vokse med mellom 1 og 2 % i 2014/15. Fortsatte ubalanser innad i EU 

vil virke som en bremsekloss på gjeninnhentningen og antagelig medføre at regionen sakker akterut i den 

USA-ledede globale veksten.  Nord-Europa er på tryggere grunn enn de søreuropeiske landene, som fort-

setter å slite med arven etter krisen. På kort sikt, er det en risiko for skuffelser, siden de finansielle klima 

og stemningsindikatorene har bedret seg på en måte som enda ikke har blitt bekreftet av realøkonomiske 

data. 

 

Nedjusteringen av eurolandenes harmoniserte konsumprisindeks(HKPI) i februar har trukket årsveksten 

ned til sitt laveste nivå siden den store resesjonen. En vekst på 0,7 % er langt lavere enn ESBs mål for pris-

stabilitet nærmere definert som: "Inflasjon under, men nær 2 %". Anslaget for mars-tallet er 0,5 %. Lav 

prisstigning eller deflasjon i kriserammede land presser ned gjennomsnittet for regionen, men selv i land 

som Tyskland (1,2 % i desember 2013) og Frankrike (0,8 %) er inflasjonen godt under ESBs mål. Lav infla-

sjon i Tyskland, spesielt, gjør det vanskeligere å utføre de nødvendige rebalanseringer i eurosonen, i en 

situasjon hvor risikoen for en deflasjonsspiral er alvorlig. Ulike strukturelle og konjunkturmessige forhold 

tilsier at frekvensen av prisøkninger vil forbli lav i løpet av de neste par årene. Fallende råvarepriser i 

2013, spesielt for landbruksprodukter, vil presse ned konsumprisene i løpet av 2014. Underliggende svak 

etterspørsel og fallende vekst i lønningene bidrar i samme retning. 

 

Bør dette bekymre oss? Et betimelig spørsmål i denne sammenheng er; «Er ikke prisstabilitet og 

"inflasjonen nær 2 %" en selvmotsigelse i seg selv. Ekte prisstabilitet bør bevare den reelle kjøpekraften av 

pengene dine over tid. Dette har ESB «ofret». For å oppfylle sitt såkalte "prisstabilitet" mandat, har ESB 

faktisk erodert euroens reelle kjøpekraft med en fjerdedel siden 1999 (se graf under).  

 

 



Alternative virkemidler 

ESBs første definisjon av prisstabilitet: "En år/år økning i EU’s harmoniserte konsumprisindeks HKPI på 

under 2 %" var nærmere ekte prisstabilitet. Under dette opprinnelige mandatet vil den nåværende infla-

sjonen på 0,7 % være i tråd med målet. I 2003, endret imidlertid den europeiske sentralbanken ordlyden 

og satte inn ordene "nær 2 %" og la dermed en symmetri til sitt inflasjonsmål. Å underskyte 2 % ble like 

uønsket som å overskyte 2 % . ESB ga to grunner til dette : 1) Målefeil kan føre til at HKPI overdriver den 

faktiske inflasjonen, slik at en fleksibilitet er nødvendig, 2) Effekten av styringsrenten som verktøy er 

sterkt redusert når inflasjonen er null fordi det er veldig vanskelig å ha negative realrenter (renter under 

inflasjon). Kort oppsummert; Sentralbanken mener at de trenger å ha åpning til å kunne sette negative 

realrenter. Så langt har de som setter renten ment at en langsom og jevn erosjon av den reelle verdien av 

pengene dine, er en pris det er verdt å betale for dette. Dette hersker det imidlertid stor uenighet om 

blant makroøkonomer verden over, og presset øker på ESB fra f.eks. IMF og G20-landene, til å bruke sin 

balanse til i større grad å redusere deflasjonsrisiko og bedre eurosonens kredittilførsel. Dette har ført til at 

mange i markedet nå ser det som sannsynlig at ESB vil lansere et program for kvantitative lettelser (QE). 

Samtidig vil de tilby nye langsiktige lån til bankene for derigjennom å kunne stimulere utlånsveksten og 

redusere deflasjonsrisikoen. ESB’s uttalelser siden siste styringsrentekutt i november har vært klar: ”Vi har 

verktøy (negative renter, lån til bankene, obligasjonskjøp)  og er forberedt på å handle resolutt og i rett 

tid”.  

 

Sannsynligheten for at de vil velge obligasjonskjøp og lån til bankene fremfor negativ rente er stor. Målet 

med store verdipapirkjøp og dermed en kvantitativ lettelses (QE) -politikk mer lik den som blir fulgt i USA , 

Japan og Storbritannia - er å " løfte bort" eiendeler fra et finansielt system presset av lavkonjunktur og 

stresset av nye forskrifter/krav,  i tillegg til å tilrettelegge for økt utlån til privat sektor. Dette reduserer 

risikoen for deflasjon og deflasjonsforventninger og vil også øke sjansene for en dekobling av europeisk 

pengepolitikk og renteutviklingen fra utviklingen i USA (som i løpet av 2014 mest sannsynlig har avviklet 

sine kvantitative lettelser). På denne måten kan de også oppnå å svekke verdien av EUR.  

I 2010 introduserte ESB et Securities Markets Program (SMP). Securities kjøpt under SMP har vært nøytra-

lisert, og dette betyr at økningen i likviditeten som oppsto på grunn av nevnte kjøp er trukket tilbake gjen-

nom ulike markedsoperasjoner. En viktig forskjell mellom verdipapirkjøp gjort så langt fra ESB og balanse-

politikk av andre sentralbanker er at ESB’s intervensjoner er brukt som et supplement, ikke en erstatning 

for konvensjonell rentepolitikk . Målet var å forbedre den pengepolitiske overføringsmekanismen, under-

streket både av den relativt korte løpetid på verdipapirene og nøytralisering av likviditeten som oppsto. 

Således har ikke ESBs kjøp av verdipapirer hatt i sikte å oppnå mer monetære stimulus .  

 

Valgets kvaler 

For å starte en tradisjonell QE politikk må ESB tro at null nedre grense på rentene er nådd , og at ytterlige-

re pengepolitiske stimuli er nødvendig for at ESB skal oppnå sitt prisstabilitetsmål. En beslutning om å 

sette i gang en mer energisk QE politikk ville være kontroversiell. Tysklands Bundesbank har signalisert sin 

klare misnøye med gjennomføringen av denne typen obligasjonskjøp, og hevder at det ville slette grensen 

mellom finans- og pengepolitikk, og i det lange løp, gjør det vanskeligere for ESB å oppnå sin prisstabilitet. 

Kritikken er berettiget - under normale omstendigheter, men den nye tyske regjeringen, inkludert sosial-

demokratene , kan ha en mer gunstig holdning enn den tyske sentralbanken. I bytte for å støtte slike til-

tak, vil sannsynligvis Tyskland etterspørre kontrakter mellom eurolandene vedrørende mandat- gjennom-

føring av strukturelle reformer. Tysklands støtte er også trolig økende hvis Berlin forutser en forverring av 

deflasjonsproblemet og mener at det faktisk kan true ESBs prisstabilitetsmål.  



Negative innskuddsrenter og nye LTRO lån er andre verktøy diskutert å hjelpe eurosonengjenopprette 

økonomisk og finansiell stabilitet. Negative innskuddsrenter har dukket opp gjentatte ganger i ESBs kom-

munikasjon. Vår tolkning er at denne "trusselen" har vært rettet mot å skyve Euro Overnight Index Gjen-

nomsnitt (EONIA) markedsrenter så nær null som mulig. I løpet av 2013 har overnattenrenten ligget sta-

bilt på under 0,1 prosent . 

 

Negative innskuddsrenter vil kunne bidra til å skape et dårligere fungerende marked bankene imellom. I 

tillegg vil det bidra negativt til ønske om økte utlån. Utlån til fortsatt sterkt forgjeldede bedrifter i Sør-

Europa er forbundet med betydelig kredittrisiko. For bankene, er det tryggere - og sannsynligvis billigere - 

å betale for å sette inn penger i ESB selv om det svekker banksystemet. Negative renter vil dermed trolig 

forbli et verbalt verktøy i ESBs arsenal. Derimot er det sannsynlig at ESB vil kunngjøre en ny runde av lang-

siktige  (LTRO) utlån til bankene innen de neste par måneder. Den viktigste grunnen er å sikre langsiktig 

finansiering til banker og erstatte LTRO lån som forfaller innen ca. ett år. 

 

Eurosonens deflasjonsrisiko vil mest sannsynlig intensiveres i løpet av det kommende året, og ESB har 

nådd sin null nedre grense for konvensjonell pengepolitikk. Lanseringen av nye LTRO lån vil sikre likviditet 

til bankene i løpet av en vanskelig periode, men forventes ikke å gi dekobling av amerikanske og europeis-

ke langsiktige avkastningstrender, som kan være nødvendig. ESB trenger nok derfor å benytte en mix av 

virkemidler. Sannsynligheten for at ESB vil gjennomføre tradisjonell QE politikk i løpet av våren er derfor 

relativt høy. Implikasjonene kan bli at de tyske/ europeiske rentene frikoples fra den forventede stig-

ningen i amerikanske renter. Virkningen på de norske langsiktige rentene kan dermed bli at de blir 

«fanget» i en mellomposisjon mellom USA og Europa og at oppgangen blir dempet og/eller skjøvet lenger 

ut i tid. 

 

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. 


