
Russisk rulett 

De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av 

måneden, samt uroen i Ukraina,  som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene i USA viste 

imidlertid god bedring. Verdensindeksen (MSC I AC World) steg 0,60 prosent i april, men er ned 0,02 

prosent så langt i år. Oslo Børs steg imidlertid 2,9 prosent i april, mens Russland blir hardt straffet for 

invasjonen på Krim. 

I USA ble det tidlig i april rapportert om er årlig vekst på 0,1 prosent i 1.kvartal 2014. Dette betyr at 

økonomien i USA har stått på stedet hvil de 3 første månedene i år. Makrotallene har vært svake, og 

sentralbanken, FED, har ment at vinterstormene har senket effektiviteten og dermed vært 

utslagsgivende for tallene. Sysselsettingstallene, NonFarm Payrolls, for april, viste en helt annen 

utvikling. Sysselsettingen utenfor jordbruket økte med 288.000 personer i april, i følge den offisielle 

arbeidsmarkedsrapporten fra Bureau of Labour Statistic. På forhånd var det forventet en jobbvekst 

på 218.000. Arbeidsløsheten falt til 6,3 prosent i april, fra 6,7 prosent måneden før. Det var forventet 

at den skulle falle til 6,6 prosent. Dette indikerer økonomisk oppsving i USA, noe som igjen betyr at 

de økonomiske stimuliene nedtrappes som planlagt, og vil være avsluttet i september i år. 

Den europeiske økonomien er kommet inn i en periode med svak vekst. Zew-indeksen i Tyskland var 

derimot fortsatt positiv i løpet av 1. kvartal 2014. Zew-indeksen sier noe om forventningene til 

sentrale beslutningstakere i Tyskland. 50 er skillet mellom forventning om oppgang eller nedgang. 

Med en totalverdi på 64,8 poeng er indeksen langt inn i det positive området. Europa og spesielt 

Tyskland kan bli skadelidende dersom Russland innfører tiltak som svar på vestlige sanksjoner. 

Russland er, etter krisen i Ukraina, i økonomisk tilbakegang. Det internasjonale pengefondet, IMF, 

spår en kapitalflukt fra Russland på over 600 milliarder kroner i år. IMF slår også fast at landet 

allerede er i resesjon, altså i økonomisk tilbakegang. Årsaken ligger utelukkende i Ukraina-krisen. 

Investorene har mistet helt tilliten til Russland og russisk økonomi, og sanksjonene fra vesten 

begynner også å bite. Russiske rubler har svekket seg med 13 prosent mot US Dollar det siste året. 

Den russiske sentralbanken, Bank Rossij, forsøker samtidig desperat å forvare rubelen og begrense 

inflasjon. Renten har derfor blitt satt opp til 7, 5 prosent. Børsen i Moskva er ned ca. 18 prosent siste 

året. Det synes som om den økonomiske utviklingen ikke opptar den politiske ledelsen. Etter å ha 

annektert Krim, forsetter Russland å påvirke den russiske befolkningen i Øst Ukraina til å gjøre opprør 

mot kuppmakerne i Kiev. 

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. 

Kinesiske banker har fått beskjed om å stramme inn på nye utlån.     
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Enkelte store og mellomstore selskaper, særlig børsnoterte selskaper, skaper finansinntekter ved å 

oppta lån og deretter låne ut beløpet til en høyere rente. Bankene opererer som mellommenn uten å ta 

risiko. Bankene har funnet et smutthull hvor de kan tilrettelegge for denne type kapitalformidling ved å 

operere som agenter og ta formidlingsgebyrer. Denne type virksomhet kan medføre en bankkrise, som 

igjen svekker den kinesiske veksten. En svakere vekst i Kina vil slå ut i etterspørselen etter råvarer. Det 

vil igjen kunne påvirke råvareeksportørene i eksempelvis Norge, Brasil, Russland og Australia. 

Statistisk sentralbyrå rapporterte en årlig kjerneinflasjon på 2,6 prosent i april. Kjerneinflasjonen er over 

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

kronen fortsatte å styrke seg etter at de høye inflasjonstallene ble publisert. Det norske aksjemarkedet 

(OSEBX) steg 2,9 prosent i april, og er opp 5,8 prosent hittil i år. Det er først og fremst Statoil som har 

beveget seg. Statoil kan fått positiv drahjelp av Ukraina-krisen. Aksjen steg 6,8 prosent i april, og er opp 

22,7 prosent så langt i år. Oljeprisen har holdt seg relativt stabil i området 105-110 US Dollar per fat. I 

løpet av de siste børsdagene i april steg børsen til «all time high». Hver dag er det i gjennomsnitt blitt 

handlet aksjer for 4,5 milliarder kroner, hittil i år, på Oslo Børs. En del av tungvekterne, som Statoil, 

Norsk Hydro og Yara har levert gode tall, og dette øker interessen for aksjene. 

I de globale aksjemarkedene kan uroen i det kinesiske pengemarkedet og konflikten i Ukraina sende 

kursene ned. Arbeidsmarkedstallene fra USA virker motsatt. USA har kommet inn i en oppgangsperiode, 

og de amerikanske børsene har gått mye.  Kapitalen flyttes derfor 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 april 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.4.2014:    101,9454 

FORTE Pengemarked topper fortsatt listen i sin kategori på Oslo Børs målt hittil i år, på 2 år og på 3 års 

historikk! Nåværende strategi fungerer bra. I april leverte fondet en avkastning på 0,35%. Hittil i år er 

fondet opp 1,32%. Til sammenligning steg fondets referanseindeks, ST1X med 0,1 prosent i april. 

Norsk kjerneinflasjon fortsatte å stige og ble i april 

rapportert til 2,6%, opp 0,2% fra mars. Norges Bank ventet 

2,5 %, men avviket er nok for lite til at det isolert sett  vil 

utløse en renteheving. Derimot kan det faktum at de fleste 

banker i landet reduserte sine utlånsrenter med 0,25% få en 

betydning etter hvert. Norges Bank praktiserer fleksibel 

inflasjonsstyring.  Målsettingen er 2,5% inflasjon på 

mellomlang sikt, uten å forårsake for mye fluktuasjoner i realøkonomien.  

Månedens kanskje viktigste nøkkeltall fra USA var arbeidsmarkedstallene. De bedret seg videre i mars, 

noe som innebærer at Den amerikanske sentralbanken (FED) vil fortsette med nedtrappingen av de 

månedlige verdipapirkjøpene.  Det er vesentlig mer usikkerhet om når FED kommer til å heve 

styringsrenten. Janet Yellen, som tidligere i år tok over som sentralbanksjef i FED, indikerte på hennes 

første pressekonferanse at renten kan bli hevet «betydelig etter» (ca. 6 mnd.) at man har avsluttet de 

kvantitative lettelsene. Dette avhenger selvsagt av utviklingen i nøkkeltallene fremover, spesielt 

inflasjonen, som er under FEDs mål på 2 prosent. Det er sannsynlig at inflasjonen vil tilta fremover, 

hovedsakelig gjennom høyere lønnsvekst som følge av bedringen i arbeidsmarkedet. Skjer det, og FED 

fortsetter med dagens nedtrappingstakt, innebærer det at styringsrenten kan ble hevet noe tidligere 

enn markedet nå ser for seg. Markedet priser inn at første renteheving kommer rundt sommeren 2015.   

Kredittpåslaget på de norske bankpapirene fortsatte sin spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som 

hver bank må betale ved opptak av gjeld) , riktignok i noe lavere takt. Spreadene falt med mellom 0,005

-0,025%. De litt mere «utypiske» bankene (annen sammensetning på utlånssiden) opplevde en 

spreadinngang på 0,02-0,10%. 3m Nibor har steget med 0,05% og bidratt positivt til avkastningen på de 

papirene som har hatt rentefastsettelse i april. Disse tre forholdene, i kombinasjon med god løpende 

avkastning, er årsaken til at fondet leverte nok en god måned.  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 april er det kun gjort marginale 

endringer i porteføljen, da nåværende strategi fungerer 

bra. 

5 største postene i fondet pr. 30.4.14 %

Storebrand ASA 9,4

Pareto Bank ASA FRN 7,4

Terra Gruppen FRN 5,3

Bamble og Langesund Sparebank FRN 3,7

Bank Norwegian AS FRN 3,7



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.4.2014:    109,4321 

FORTE Obligasjon fortsetter å levere svært gode avkastningstall !  Avkastningen i april ble 0,54%  og 

hittil i år er fondet opp 2,61%. Til sammenligning er indeksen ST4X opp med 0,15% i april og 1% hittil i år. 

Fondet topper dermed listen i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4) hittil i år, på 1 år og 2 års 

avkastningshistorikk!!  

De langsiktige rentene (fra 3 år og oppover) var omtrent 

uendret i april. Fasiten hittil i år er 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. Den uavklarte situasjonen i Ukraina 

setter også preg på rentemarkedene. Kredittpåslaget på de 

norske bankpapirene fortsatte sin spreadinngang (reduksjon i kredittpåslaget som hver bank må betale 

ved opptak av gjeld) , riktignok i noe lavere takt. Spreadene falt med mellom 0,005-0,025 %. De litt 

mere «utypiske» bankene (med annen sammensetning på utlånssiden) opplevde en spreadinngang på 

0,02-0,10%. Fondsobligasjoner falt med mellom 0,01 og 0,02%. Dette kombinert med fondets høye 

løpende avkastning, bidro til den gode avkastningen i FORTE Obligasjon i april. 

Financial Times satte søkelyset på at ECB trolig må sette seddelpressen i høygir dersom den skal klare å 

få prisveksten opp ved hjelp av kvantitative lettelser (QE). Interne beregninger gjort i ECB viser at 

sentralbanken må trykke så mye som 1000 milliarder euro, tilsvarende 80 milliarder euro i måneden. 

Potensielt vil dette kunne løfte inflasjonen med 0,8 prosentenheter i 2016, men også så lite som 0,2 

prosentenheter. Med andre ord er effektene svært usikre. Spørsmålet er om ECB har et stort nok 

obligasjonsmarked å forholde seg til dersom man setter i gang kvantitative lettelser. Dette  kompliseres 

ytterligere av at det kan være store forskjeller mellom landene i eurosonen. Sentralbanksjef Draghi har 

gitt inntrykk av at de heller mot å komme med ytterligere stimulanser. Resultatet kan bli et ytterligere 

press ned på lange renter (ref. «Skråblikk» i forrige månedsrapport). 

Durasjonen i fondet er for tiden lav, i påvente av høyere lange renter. Fondet økte i april sine 

plasseringer i bank på bekostning av en del papirer som hadde lav avkastning. Av kjøp kan nevnes 

SpareBank1 Nøtterøy, SpareBank1 SMN og 

Storebrand ASA. 

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 i fondet pr. 30.4.14 %

Sparebanken Vest 9,3

SpareBank1 SMN 9,2

SpareBank1 Rogaland 9,2

Sparebanken Møre 8,8

Storebrand ASA 4,6



FORTE Norge 

Kurs per 30.4.2014:    103,0621 

Aksjemarkedet har vært ganske volatilt i år og i april overasket Oslo Børs med solid oppgang.  FORTE 

Norge steg med 0,6 prosent, men fulgte ikke referanseindeksen, OSEFX, som økte 2,0 prosent.  FORTE 

Norges oppgang hittil i år er 1,2 prosent, mens indeksen har steget 3,8 prosent. Siste 12 måneder har 

fondet levert solide 16,8 prosent, netto. 

De største selskapene ga best avkastning i april. 

Statoil, Telenor og DNB, hvor FORTE Norge er 

omtrentlig likevektet med indeksen, steg hhv 6,7, 

5,1 og 3,6 prosent. Yara, Norsk Hydro og Subsea 7, 

hvor vi er noe undervektet, steg hhv 6,7, 6,0 og 

6,8 prosent. Best avkastning hadde fondet fra BW 

LPG og Marine Harvest med oppgang på 8,6 og 7,4 

prosent. Disse to aksjene er blant de med størst 

overvekt i fondet i forhold til referanseindeksen.    

Bildet av en langsiktig trend med høye laksepriser 

blir stadig klarere, men i påvente av sesongmessig litt svakere priser over sommeren, vil vi redusere 

eksponeringen mot oppdrettsselskapene noe. Allikevel vil fondet forbli svakt overvektet mot sektoren. 

Ratene for LPG skipning har steget fra 30 til 100 tusen dollar per dag den siste måneden, uten at 

aksjekursen i BW LPG har tatt helt av. Vi forventer at ratene vil forbli på høyt nivå de neste årene og føre 

BW LPG videre opp. Det var hyggelig å notere at FORTE Norges største eksponering, Det norske, klatret 

tilbake 3,6 prosent i april. Det kan bli en vesentlig høyere oppgang når selskapet snart annonserer en 

finansieringsplan for de neste års investeringer. Den tror vi vil medføre langt mindre utvanning av 

eksisterende aksjonærer enn det  markedet  priser inn i dag.  

Nordic Semiconductor, som steg over 30 prosent i 1.kvartal, ga fra seg 10 prosent i april. Utsiktene for 

selskapet innenfor det sterkt voksende «Internet of Things» er imidlertid så lyse at vi er trygge på at 

kursen snart når nye høyder. Fjorårets vinner, DNO International, falt også nær 10 prosent siste måned. 

Markedet venter utålmodig på en avklaring rundt eksportlisens for de store oljeressursene i Kurdistan, 

nord i Irak. Flere ting tyder på at tillatelsen snart kommer, slik at en produksjon på 200 000 fat per dag 

finner vei til markedet. Dette vil gi rom for en kursstigning opp mot 50 prosent.   

Spørsmålet som mange stiller seg er om tiden nå er moden for en korreksjon i aksjemarkedet, eller om 

oppgangen fortsetter.  Den globale veksten er i ferd med å tilta, selskapsinntjeningen er på vei opp, og 

verdsettingen av aksjer er langt fra krevende. Den norske rapporteringssesongen har også overrasket 

positivt.  Det vil sikkert bli noen humper i veien fremover, men pilen for Oslo Børs peker fortsatt moderat 

oppover. Det lover godt for FORTE Norges andelseiere. 



FORTE Global 

FORTE Global sank 0,6 prosent i april, mens verdensindeksen (MSCIAC i norske kroner) steg 0,6 prosent. 

Hittil i år er fondet ned 1,5 prosent, mens indeksen er uforandret. Markedene var urolige for situasjonen 

i Ukraina, og kursene svingte i takt med nyheter derfra. 

I mars tok vi inn et nytt fond i porteføljen, 4 stjernersfondet J.P. Morgan US SmallCap. Dette fondet 

hadde en særdeles svak avkastning i april. Fondet var ned hele 9 % og dette forklarer hele avkastnings- 

differansen i FORTE Global i april. Årsaken til nedgangen var at markedet for Amerikanske small cap 

aksjer sank ca 8 % i april. 

I april har vi økt vektingen mot europeiske aksjer. Årsaken er at vi tror at den økonomiske oppgangen vil 

fortsette i Europa.     

De beste plasseringene i FORTE Global i april var investeringene i Asia og Latin-Amerika. Kapitalen 

beveger seg nå tilbake til emerging markets, noe som reverserer fjorårets kapitalflyt mot sikre 

markeder. Aksjemarkedet i USA, Japan og Europa har priset inn den økonomiske oppgangen, og 

investorene leter derfor etter aksjer som ennå ikke har steget. FORTE Global er godt posisjonert i 

emerging market, og vi tror derfor på god avkastning i fondet fremover.  

Kurs per 30.4.2014:    121,4993 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder inneholder få av de store selskapene som var driverne på Oslo Børs siste måned, og viste 

derfor bare en moderat oppgang på 0,3 prosent i april. Hittil i år har fondet økt med 4,4 prosent, som er 

0,6 prosent høyere enn fondsindeksen for Oslo Børs. Etter en noe treg start i første halvår i fjor, har 

FORTE Trønder levert en bra avkastning på 14,4 prosent de siste 12 måneder. 

Beste sektorbidrag i april, så vel som hittil i år, kom fra den trønderske laksesektoren representert ved 

Norway Royal Salmon, Salmar og Marine Harvest. NRS tok jackpot og fikk tildelt alle de 10 nye 

«grønne» oppdrettskonsesjonene ved siste tildeling.  Verdien av er anslått til over 400 mill, noe som 

førte til en kursoppgang på 18,5 prosent i april. Marine Harvest levert også bra, med en økning på 7,4 

prosent. Salmar var nesten uendret sist måned, men har steget 16,2 prosent siden nyttår. 

Det beste bidraget i år har Nordic Semiconductor levert, men etter et fall på 10 prosent i april er 

oppgangen nå redusert til 20 prosent. Trondheims andre store semiconductor selskap, Atmel Corp. som 

er listet på Nasdaq, falt også 10 prosent og viser nå 5,5 prosent negativ avkastning for året.  Q-free var 

stort sett uendret i april og har økt 5 prosent i år. Selskapets nye ledelse har i løpet av kort tid brukt 100 

millioner kroner på oppkjøp av fire internasjonale selskaper innenfor trafikstyringssegmentet. 

Fremtiden for Q-free  ser stadig lysere ut - med eller uten milliardkontrakten i Jakarta som  fortsatt 

mangler endelig  klarsignal. 

Av de oljerelaterte aksjene steg Aker hele 10,6 prosent, blant annet som følge av kursstigningen i Det 

norske med 3,5 prosent. Statoil viser den høyeste avkastningen i år med 22,7 prosent, hvorav 6,8 

prosent kom siste måned. EMGS aksjen sliter fortsatt og falt nye 4,1 prosent i april. En del gode nyheter 

fra seismikksektoren og selskapet selv kan tyde på at et lavpunkt kan være nådd og at vi vil se god 

fremgang i andre halvår. 

De lokale sparebankene har vist bra avkastning hittil i år, fra 7,1 prosent for Helgeland Sparebank til 3,9 

for Melhus Sparebank. Bare SpareBank1 SMN har levert negativt, -1,1 prosent hittil i år og -2,0 prosent i 

april. 

Utsiktene for FORTE 

Trønder, sektormessig 

og på selskapsnivå, ser 

veldig lovende ut og vi er 

forventningsfulle til hva 

fondet vil levere 

fremover. 

Kurs per 30.4.2014:    114,4998 



 Skråblikk -  Fremvoksende markeder gir fortsatt gode muligheter 

 

Pengestrømmen er i ferd med å snu tilbake til fremvoksende økonomier, etter en periode med 

tørke. I vårt globalfond, FORTE Global sin fondsportefølje, har vi et relativt stort innhold av 

emerging markets fond fra Aberdeen, som alle kan vise til solid meravkastning i sine markeder.  

Vi referer her Kevin Daly, forvalter i Aberdeen, som mener emerging  markets fortsatt byr på gode 

muligheter. 

 

Den amerikanske sentralbanken, FED, gjentar stadig budskapet om at de vil føre en ekspansiv 

pengepolitikk, samtidig med at nedtrappingenen av de kvantitative lettelsene  fortsetter. Et stort  

kapitalflyt fra de fremvoksende markeder etter at nedtrappingen først ble annonsert, tyder på at 

mange investorer tror at dette vil forsterke problemene  i disse markedene. Lavere vekst og 

strukturelle problemer i Kina står frem som den største frykten. I tillegg vil det i løpet av året bli 

avholdt valg i viktige land som Brasil, India, Tyrkia, Indonesia og Sør-Afrika, noe som i seg selv 

skaper usikkerhet. En annen urofaktor er den geopolitiske risiko som har økt med situasjonen i 

Ukraina. Dette vil antagelig frembringe store avisoverskrifter i tiden fremover, men den gode 

nyheten er at problemene ikke er  uoverkommelige. Dersom de håndteres tilfredsstillende av 

både myndigheter og sentralbanker, vil de fremvoksende markedene kunne tilby svært gode 

investeringsmuligheter de neste årene. 

 

Det er klart at veksten i mange fremvoksende markeder nå er langt lavere enn den var for noen 

år siden, og at det i mange tilfeller har strukturelle fremfor sykliske årsaker. Kinas økonomi har 

hatt et enormt løft og det kan ikke forventes at veksten kommer tilbake på 10-tallet. 7 til 7,5 

prosent, som forventes de neste par årene er fortsatt meget bra. De kinesiske myndighetene er 

blitt mere opptatt av strukturelle reformer enn kortsiktig gevinst. Som vi har sett den senere tid 

er de nå villige til å la enkelte bedrifter og banker gå konkurs.  Men skulle det oppstå fare for en 

bredere og dypere nedgang i økonomien, så vil de kinesiske lederne håndtere dette slik at det 

ikke oppstår en bråstopp i økonomien. De har tidligere vist at de har kunnskapen, de nødvendige 

verktøyene og ikke minst alle de reserver  som er nødvendig.  

 

42 prosent av jordens befolkning går til valgurnene i 2014, inklusive India, Brasil, Indonesia, 

Tyrkia og Sør-Afrika. Mange av lederne vil antagelig beholde makten, men det kan også medføre 

ytterligere uro fra de som allerede har tatt til gatene, som for eksempel i Brasil og Tyrkia. Noen 

investorer vil velge å sitte på gjerdet inntil de føler større forutsigbarhet, mens andre opplever at 

skifter kan medføre store muligheter.  Når investeringskapital i fjor ble trukket tilbake til USA og 

Europa var svarene fra myndigheter og sentralbanker ganske forskjellige. I India, Indonesia og 

Brasil gjennomførte de resolutte tiltak som førte til mindre svekket valuta, liten rentehøyning og 

redusert effekt i økonomien.  I Tyrkia og Sør-Afrika kom tiltakene sent og svakt, og førte til større 

økonomiske problemer.  

 

I den nærmeste tiden kan det være lurt å holde seg borte fra de to sistnevnte, pluss Russland, 

etter at økonomiske sanksjoner blir innført.                                                              
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I stedet kan en vekte seg opp i land som Korea , Mexico , Filipinene og enkelte øst-europeiske land som 

alle viser god vekst og dynamikk i økonomien. 

 

Etter flere år med stor optimisme rundt fremvoksende markeder, kan det være sunt at det nå vises større 

nøkternhet. Det viktige spørsmålet for investorer er hvorvidt de får en god nok avkastning for den risikoen 

de tar. Politiske spørsmål er normalt for investorer i disse markedene, og vi tror at veksten blir bedre en 

det mange spår.  Som alltid, større gevinst tilfaller de som tør ta noe større risiko, og de som håndterer 

risikoen best vinner mest.  

 

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. 



 

 

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. 


