
Solskinn i USA 

De globale børsene steg videre i juni. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, salget av nye 

boliger tok seg opp og verdensindeksen (MSC I AC World) steg 4,8 prosent i juni. Dermed er 

verdensindeksen opp 7,5 prosent så langt i år. Oslo Børs hovedindeks steg hele 2,1 prosent i juni.  

En kald og hard vinter har fått skylden for at amerikansk økonomi krympet i årets første kvartal. Nye 

justeringer av veksttallene for første kvartal viser en negativ utvikling, med bare 2,9 prosent årlig 

vekst. Det er imidlertid ventet en vårløsning i amerikansk økonomi, ettersom flere økonomer venter 

en årlig vekst på 3,5 prosent i andre kvartal. Arbeidsledigheten i USA faller og FED er i ferd med å 

avvikle de økonomiske stimuliene. Antall arbeidssøkende fortsetter også å synke. Konsumenttilliten 

er høy, og salget av nye boliger tar seg opp. USA legger til rette for første eksport av uraffinert 

amerikansk olje siden forbudet mot salg til utlandet ble innført for om lag 40 år siden, under 

oljeembargoen på begynnelsen av 1970 tallet. Foreløpig vil volumene være små, men det indikerer 

likevel et skifte i behovet for oljeimport. 

I Europa forsøker sentralbanken å sette fart på økonomien i eurosonen. ECB senket innskuddsrenten 

med 0,1 prosent i juni, og den ekstremt lave renten er et svar på en meget lav inflasjon.  Den 

økonomiske veksten er svært lav, og en fallende inflasjon viser at Europa fortsatt har en vei å gå, før 

det kommer et positivt økonomisk omslag. Arbeidsledigheten er fortsatt meget høy, og dette er en 

god indikator for utviklingen. I Norden går det noe bedre. I Danmark har arbeidsledigheten falt fra 

7,0 prosent i januar til 6,5 prosent i april, og i Sverige falt arbeidsledigheten med 0,1 prosent til 8,1 

prosent i samme periode. I hele euroområdet under ett, sto arbeidsledigheten på stedet hvil på 11,6 

prosent i mai. 

Russiske myndigheter truer med å gjøre «nødvendige grep» etter at de tidligere sovjetstatene 

Ukraina, Georgia og Moldova i slutten av juni inngikk samarbeidsavtaler med EU. Inngåelsen av de 

nye samarbeidsavtalene markerer en mer vestvendt framtid for de tre tidligere sovjetstatene på 

tross av sterk russisk motstand mot signeringene. Russland har lenge uttrykt seg svært negativ til 

Ukrainas samarbeidsavtale med EU. I midten av juni kom russiske myndigheter med trusler om 

iverksetting av handelsrestriksjoner dersom Ukraina undertegner den fulle avtalen. 

Samarbeidsavtalen er også dypt upopulær i det russisk-dominerte Øst-Ukraina. Samarbeidsavtalene 

kommer med krav om omfattende reformer, som Ukrainas president Petro Porosjenko kaller 

smertefulle, men overmodne.  I løpet av de siste månedene har Ukraina betalt den høyeste mulige 

prisen for at hennes europeiske drømmer kan bli virkelighet, sa presidenten, etter at han 

undertegnet avtalen om økonomisk og politisk samarbeid med EU. Tidligere har EU-landene gitt sin 

fulle støtte til Porosjenkos fredsplan, og har varslet at nye sanksjoner mot Russland kan iverksettes 

på kort varsel.                       Forts. neste side 
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Urolighetene i Ukraina har ikke slått ut i børsutviklingen i juni, men hvis konflikten skulle eskalere er det 

rom for at aksjekursene kan falle.  

Inflasjonen i Japan er nå den høyeste på 30 år, samtidig som arbeidsledigheten synker. Økningen i 

inflasjon kommer etter at forbruksskatten ble økt i april i år. Samtidig sank arbeidsledigheten til 3,5 

prosent i mai, noe som er det laveste på 16 år. Dette skjer som følge av at den japanske regjeringen 

forsøker å snu den økonomiske utviklingen i landet i positiv retning.  

I Norge utgjør arbeidsledigheten nå 3,3 prosent. SSB beregnet kjerneinflasjonene til å være 2,3 prosent 

i mai. Norges Bank holdt signalrentene uforandret etter at den europeiske sentralbanken senket sine 

renter. Rentebanen ble derimot senket, slik at det forventes lave renter fremover. Dette er gode 

nyheter for de som har gjeld, og det setter fart på prising av realverdier slik som eiendom og aksjer. 

Med den lave arbeidsledigheten går norsk økonomi godt. Oljeprisen har steget med 2,9 US Dollar/fat i 

juni, noe som utgjør en oppgang på 2,7 prosent. I tillegg har US Dollar steget med 2,7 prosent i samme 

periode. Den høye oljeprisen, i norske kroner, sprøyter kapital inn i den norske statskassen.  

De globale aksjemarkedene fortsetter oppover, til tross for at veksten i det globale markedet synker. 

Vekstmotorene i emerging market går saktere, samtidig som veksten ellers er svak. Spesielt i Europa, 

USA og Japan har børsene steget mye, men fortsatt er den økonomiske veksten skjør. Inntjeningen i 

bedriftene er avhengig av et økonomisk oppsving for å forsvare de høye børskursene.  

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for juni 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.06.2014

OSEBX 2,09 % 10 års stat, Norge 2,49

MSCI AC World 4,75 % 10 års stat, USA 2,52

S&P 500 1,91 % 3 mnd NIBOR 1,75

FTSE 100 -1,47 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,71 % Brent spot 2,62 %

Euro/USD 0,43 % Gull 6,06 %

Euro/NOK 3,02 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.6.2014:    102,8132 

Juni ble nok en god måned for FORTE Pengemarked som leverte en avkastning på 0,35 %. Hittil i år er 

fondet opp 2,18 %. Til sammenligning har fondets referanseindeks, ST1X steget med hhv. 0,13 og 0,70 

%. FORTE Pengemarked topper dermed fortsatt listen i sin kategori på Oslo Børs, målt hittil i år, på 2 år 

og på 3 års historikk! 

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 1,5 %, 

men den forventede rentebanen ble senket mer enn ventet. 

I forhold til forrige pengepolitiske rapport er banen 28 

basispunkter lavere i 2015, 45 basispunkter lavere i 2016 og 

42 basispunkter lavere i 2017. Den nye rentebanen 

innebærer at sentralbanken skyver tidspunktet for første 

renteheving ut i tid, og det er først i tredje kvartal 2016 at sannsynligheten for renteoppgang overstiger 

50 prosent. Det er altså større sannsynlighet for at renten blir satt ned i denne perioden enn at renten 

blir satt opp «Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan det bli aktuelt å sette 

styringsrenten ned», skriver Norges Bank i sin pressemelding. I tillegg til dette annonserte den 

europeiske sentralbanken også omfattende grep i retning av mere ekspansiv pengepolitikk. Fondet vil 

dermed neppe få noe «drahjelp» avkastningsmessig fra høyere flytende renter. Utfordringen vil fortsatt 

ligge i å optimalisere fordelingen mellom plasseringer med hhv. kort og noe lengre løpetid innenfor 

fondets mandat.  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 juni er det foretatt noen nye kjøp (Haltdal sp.bank, Storebrand ASA, Sunndal sp.bank og Santander), 

samtidig som en del papirer med lav løpende avkastning er solgt ut. Kredittpåslaget (reduksjon i 

kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene, var 

stort sett uendret i juni.  Fondets strategi har fungert bra, og vi vil jobbe aktivt for å videreføre den gode 

avkastningen også i andre halvår av 2014! 

5 største postene i fondet pr. 30.6.14 %

Storebrand ASA 9,9

Pareto Bank ASA 7,5

Bank Norwegian AS 4,5

Terra Gruppen 4,2

Haltdal Sparebank 3,3
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FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.6.2014:    111,3568 

Juni ble en fabelaktig måned for FORTE Obligasjon som leverte en avkastning på hele 1,09 %! Fondet 

har dermed levert 4,41 % første halvår, et resultat vi selvsagt er svært godt fornøyd med. Til 

sammenligning er indeksen ST4X opp med 0,76 % i juni og 2,20 % hittil i år. Fondet beholder således 

«tetplassen» på listen i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4) hittil i år, på 1 år og 2 års 

avkastningshistorikk. 

De langsiktige rentene i Norge (fra 3 år og oppover) falt med 

om lag 20 basispunkter i juni, primært drevet av de 

europeiske rentene og den europeiske sentralbankens 

rentenedsettelse.  

Spreadinngangen i kredittpåslaget på de norske senior 

bankpapirene stoppet opp i juni. Derimot falt spreadene en 

god del på ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Disse spreadene falt med mellom 0,04-0,10 %. De 

nevnte forhold kombinert med fondets høye løpende avkastning, bidro til den gode avkastningen i 

FORTE Obligasjon i juni. 

Fondet vokser stadig og har nå passert 650 millioner til forvaltning! Strategien fungerer godt, og vi ser 

ingen grunn til å endre nevneverdig på den i umiddelbar fremtid. Durasjonen i fondet er for tiden lav, i 

påvente av høyere lange renter. Fondet har per tiden en stor andel kontanter plassert på særinnskudd i 

ulike banker. I løpet av måneden har fondet reallokert noe ved å selge senior obligasjoner med lav 

løpende avkastning og reinvestert i fondsobligasjoner som gir høyere løpende avkastning. Det er blant 

annet foretatt kjøp i Sparebank 1 Østfold Akershus, Sparebanken Møre og Sparebanken Vest. 

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 ved et 

børsfall. Vi vil fortsette å jobbe for at den gode avkastningen opprettholdes også andre halvdel av 2014! 

5 største postene i fondet pr. 30.6.14 %

Sparebanken Vest 9,6

Sparebanken Møre 9,2

Sparebank 1 SMN 9,1

Sparebanken 1 Rogaland 9,0

Sparebank 1 Østfold Akershus 4,7



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.6.2014:    102,1146 

FORTE Kreditt har fått en flott start!  Fondet har doblet forvaltningskapitalen siden oppstart (10.april) og 

levert 2,11 % i avkastning så langt. I juni ga fondet en avkastning på 1,29 %, noe vi er svært godt fornøyd 

med.  Fondets strategi med en sammensetning av papirer med fast og flytende rente har fungert utmerket. 

Juni har vært en aktiv måned hvor fondet har deltatt i flere nyemisjoner. Midlene er nå plassert i over 40 

ulike papirer, noe som ivaretar diversifiseringen på en god måte. 

Netto nytegning i norske høyrentefond utgjorde så mye som 1,3 

milliarder i mai og samlet balanse for norske høyrentefond har 

hittil i år økt med 82 %!  Juni fulgte opp og ble en hektisk måned i 

høyrente (high-yield) markedet. Det ble utstedt hele 12,2 milliar-

der i nye papirer, noe som er ny rekord på en måned. Majorite-

ten av utstedelsene var i norske kroner (8,8 milliarder), mens res-

ten var fordelt på USD og EUR. 

Avkastningen på høyrentefond i Europa og USA utkonkurrerte Norge i juni. Dette skyldes nok først og 

fremst at disse landene har høyere innslag av faste renter i fondene og at fastrentene falt ganske mye i 

juni.  Kredittspreadene har hatt en noenlunde flat utvikling samlet sett. Noen lyspunkter er det likevel. 

FORTE Kreditt hadde overvekt i to investeringer vi fikk god uttelling for i juni; BWG Homes og Det norske 

oljeselskap. OBOS oppkjøp av BWG Homes har ført til en kraftig spreadinngang på BWG-papirene. Tilsva-

rende for Det norske-papiret etter oppkjøpet av Marathon Oil. Oppkjøpet var viktig med tanke på selska-

pets fremtidige finansieringsbehov.  

Fremover synes vi risikobildet ser noenlunde balansert ut. Norge ligger litt etter utviklingen i Europa og 

USA, men dette tror vi vil snu seg i neste halvår. Den europeiske sentralbankens ekspansive pengepolitikk, 

og den makroøkonomiske utviklingen, vil være de to viktigste driverne for europeiske og nordiske kre-

dittspreader de neste 3-6 månedene. 

FORTE Kreditt har gjort en rekke nye kjøp i 

juni og deltok på flere av nyemisjonene; 

Solstad Offshore ASA, Beerenberg Holdco II, 

Pioneer Public Properties, Norsk Gjenvin-

ning, Bonheur og  Digi Plex Fet. 

Fondet er nå godt posisjonert for å nå sin 

målsetning om å plassere FORTE Kreditt 

blant de beste fondene i sin kategori  i 

2014. 

5 største postene i fondet pr. 30.6.14 %

Sparebank 1 Østfold Akershus 7,4

Sparebanken Vest 5,5

BWG Homes ASA 5,4

Aker ASA 5,2

Det Norske Oljeselska 5,2
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FORTE Norge 

Kurs per 30.6.2014:    109,9827 

FORTE Norge hadde nok en bra måned i juni med verdiøkning på 2,5 prosent, noe som er 0,3 prosent bedre 

enn fondsindeksen på Oslo Børs. I første halvår økte fondet 8,0 prosent, fortsatt litt bak indeksen som har 

gått 10,5 prosent. Siste tolv måneder har fondets investorer hatt 24,5 prosent netto avkastning. 

Vi skrev i forrige rapport at vi hadde vektet FORTE Norge litt ned i oppdrettsaksjer i påvente av sesong-

messig prisfall over sommeren. Spot prisen på laks har imidlertid holdt seg bedre enn forventet og for-

wardprisene for høsten og neste år fortsetter å stige.  Samtidige ser bekymringene for det store lakselus-

året ikke ut til å bli realisert. Investerings caset i laks har gått fra bra til enda bedre. Vi tok tidlig konsekven-

sen av dette og har vektet fondet tilbake til solid overvekt i sektoren.  Inkludert utbytte steg Marine Har-

vest 23,6 prosent i juni, mens Salmar gikk 21 prosent. Sammen med Bakkafrost, som steg 7,2 prosent, bi-

drog sektoren med 1,6 prosent av månedens avkastning. I juni tok vi inn Norway Royal Salmon i porteføl-

jen. Selskapet kan vise til best organisk vekst i næringen, men all sin produksjon i Troms og Finnmark. Har i 

tillegg nylig mottatt 10 nye konsesjoner. 

Ratene for transport av LPG (flytende propan og butan) fortsetter å stige. Skifergass revolusjonen har ført 

til stor prisforskjell på gass mellom USA og Asia. Dette innebærer en rekordhøy etterspørsel etter tonna-

sje. Utbyggingen av nye skip ser ut til å bli lavere enn først antatt. De gode ratene ser dermed ut til å kun-

ne fortsette. Aksjene i BW LPG steg 6,9 prosent og Avance Shipping steg med hele 22,2 prosent i juni, som 

følge av de gode nyhetene. Høeg LNG som driver innenfor nedkjølt naturgass økte med 20,2 prosent. 

Fondets største enkeltaksje DNO som utgjør 8,4 prosent av fondet, steg 9 prosent i perioden. DNOs store 

oljefelt, Tawke, ligger i det kurdiske området i Nord-Irak, og er ikke blitt truet av den tiltakende borgerkri-

gen i Irak. Eksporten går fra Kurdisk område til Tyrkia, og derfra videre til skipning i Middelhavet, og er 

derfor ikke innom arabisk-irakisk område. Vi tror at situasjonen vil øke den irakiske regjerings motivasjon 

til å inngå en avtale om deling av inntektene ved salg av DNOs olje. Det vil gi DNO fri eksport av sin olje til 

verdensmarkedet og gi svært høye inntekter.  I løpet av juni kom det to store nyheter fra fondets nest 

største aksje, Det norske oljeselskap. Først oppkjøpet av Marathon Norge som sikrer kontantstrømmen og 

finansieringen av Ivar Aasen og Johan Sverdrup utbyggingen. Deretter meldingen om at Ivar Assen feltet 

var 35 prosent større enn man hadde trodd. Det medfører ekstrainntekter som i nåverdi er høyere enn 

hele utbyggingskostnaden for Ivar Aasen feltet.  Med en kursøkning i løpet av måneden på bare 5,8 pro-

sent, fra et svært lavt nivå, ser det ikke ut til at aksjemarkedet har tatt inn over seg hvor positive disse ny-

hetene er for Det norske.     

«Alle» venter på en korreksjon i markedet nå, men som investor legenden Sir John Templeton en gang sa, 

«when momentum is strong, it tends to trump sentiment».  Fort tiden bedrer økonomien seg i alle ver-

densdeler, selskapenes inntjening øker og rentene ser ut til å forblir rekordlave lenge. Aksjeprisene har 

igjen kommet over den historiske normale, men det er fortsatt langt igjen til de når et såkalt «boble-nivå».  

Oppgangen kan derfor fortsette enda mye lengre, og vi er positive på vegne av alle nåværende og nye in-

vestorer i FORTE Norge.  



FORTE Global 

Kurs per 30.6.2014:    130,4203 

FORTE Global steg 4,2 % forrige måned. Verdensindeksen (MSCI AC i norske kroner) steg med 4,7 %. 

Hittil i år har fondet gått 5,7 %, mens indeksen har steget 7,3 %. Juni tallene for både fondet og indeksen 

ble godt hjulpet ved at den norske kronen svekket seg 2,7 % i forhold til dollaren. 

Fondets største bidragsytere i juni finner vi blant amerkanske small cap og teknologi selskaper. Dette er 

selskaper som ble hengende etter den generelle oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet forrige 

måned. De amerikanske fondene JP Morgan US Smalll Cap og Templeton Technology ble vinnerne i 

FORTE Global denne måneden, med en økning på henholdsvis 9,7 og 7,3 %.  Returen i den amerikanske 

økomien siden finanskrisen har vært svak og særdeles lang. Nå peker imidlertid de fleste makrotall på 

bedre vekst fremover, samtidig som at rentenivået ser ut til å forbli lavt selv etter at sentralbankens QE 

stimuli tar slutt til høsten. 

I takt med at risikoaversjonen har sunket noe i verdens finansmarkeder, har det igjen begynt å flyte 

kapital tilbake til fremvoksende økonomier.  Emerging markets indeksen i norske kroner har steget 

jevnt med verdensindeksen, 3,7 % i juni og 6,3 % hittil i år. FORTE Globals underfond i fremvoksende 

markeder steg til sammenligning 4,6 % i gjennomsnitt i juni og 7,0 % hittil i år. 

Fondet er relativt overvektet i Norden i forhold til verdensindeksen med ca. 15 % eksponering. Fondet 

har imidlertid ikke hatt den samme drahjelpen fra valutaeffekter.  Likevel viste disse posisjonene i snitt 

en oppgang på 2,8 % i juni, mens de hittil i år har økt 13,9 %. Vi tror Norden vil fortsette å levere bedre 

avkastning den nærmeste tiden enn USA, Europa og Japan. 

Verdensøkonomien er tydeligvis på god vei tilbake. Foruten et kraftig vekstfall i Kina eller et høyt 

inflasjonshopp i USA, som vi begge finner lite sannsynlig, er det vanskelig å se hva som skal hindre 

videre fremgang i finansmarkedene og for FORTE Global. 



FORTE Trønder 

I takt med de gode tidene i laksenæringen, ble juni en strålende måned for FORTE Trønder. Fondet 

hadde oppgang på 4,1 % forrige måned. Til sammenligning steg fondsindeksen på Oslo Børs 2,2 prosent.  

Fondet har levert 11,6 % netto avkastning hittil i år. Det er 1,1 % bedre enn indeksen. 

Laksefesten fortsetter, og det ser nå ut til at de gode tidene for næringen vil fortsette langt inn i 2015. 

Dette kom til uttrykk i månedens kursstigninger i Marine Harvest, Salmar og Norway Royal Salmon på 

henholdsvis 23,6, 21 og 19 prosent, inkludert utbytter. Til sammen gav det et bidrag på 3,5 prosent til 

fondets avkastning i perioden.  

Blant teknologiselskapene utmerket Atmel seg med 14,9 prosent kursøkning, mens Evry steg 3,3 

prosent. Disse positive bidragene ble imidlertid halvert av Q-Free og Nordic Semiconductor som falt 

med 4,9 og 3,7 prosent. Nordic falt som følge av at selskapet ikke helt nådde markedets forventninger 

til nye kontrakter i andre kvartal. Vi tror det er snakk om mindre tidsforskyvninger og har fortsatt store 

forventninger til selskapets fremtid innen IoT, «Internet of Things».    

Det norske oljeselskap leverte gode nyheter sist måned. Tenker da på oppkjøpet av Marathon Norge 

som sikrer kontantstrøm og finansiering av Ivar Aasen og Johan Sverdrup. Videre kunne de melde om 

35 % oppjustering av reservene i Ivar Aasen som i seg selv betaler for mer enn hele feltutbyggingen av 

feltet. Likevel steg kursen i juni bare 5,8 prosent fra et lavt nivå. Vi forventer en reprising av selskapet 

på linje med Lundin, noe som vil øke kursen i Det norske med ytterligere 25 prosent.  

Holding-selskapet Aker steg 9,7 prosent i juni og 25 prosent i andre kvartal. Det har resultert i at 

rabatten til de underliggende selskapene, hovedsakelig Aker Solutions, Det norske og Kværner, nå er på 

et historisk lavt nivå. Første dag i andre halvår solgte vi hele beholdningen i Aker og realiserte dermed 

en pen gevinst.   

Forrige måned tok vi inn et nytt selskap i porteføljen. Teknologiselskapet Next Biometrics, med 

bakgrunn fra Trondheim og NTNU, har utviklet en unik type fingeravtrykk lesere. Selskapet ble 

børsnotert i slutten av juni, og deres patenterte teknologi vil kunne produsere lesere til halve prisen av 

konkurrentene. Et spennende selskap som vi har høye forventninger til. 

FORTE Trønder har putret bra i år på stort sett én sylinder, nemlig laks. Når de andre tikker inn, det vil si 

når Nordic Semiconductor mottar storordren, Det norske reprises og sparebankene prises opp mot 

bokført verdi, vil turtallet øke dramatisk. Likeså verdien i FORTE Trønder. 

Kurs per 30.6.2014:    122,3836 



Skråblikk -  Hva kan gå galt? 

 
Aksjemarkedene har steget jevnt siden sommeren 2012, kun avbrutt av små korreksjoner. Nye «all-time 
high’s» noteres annenhver dag. Nedenfor vises utviklingen i verdensindeksen (MSCI  World) fra 1995 og 
frem til i dag. 
 

 

Per tiden har de finansielle markedene i den industrialiserte verden priset inn en god vekst i 

inntjeningen fremover, veldig lav inflasjon og en forlenget periode med nullrenter og negative 

realrenter i hvert fall frem til 2017. Et interessant spørsmål blir: «Hva kan gå galt og forårsake en 

korreksjon?» Det finnes ingen åpenbar måte å forutsi nøyaktig når en aksjemarkedskorreksjon kan eller 

vil finne sted. Det vi observerer i dag er at prisene stadig setter nye rekorder. Dette gjør at «risk-

reward» betraktningene blir svakere og oddsene for en korreksjon høyere. Så hva er egentlig de 

viktigste risikofaktorene som kan utløse en «sell-off» i de globale finansmarkedene? 

Den største bekymringen er den raske eskaleringen av finansiell gearing. Gjeld/BNP nærmer seg all-

time high i USA. Tilliten til at sentralbankene vil være opptatt av å bekjempe deflasjon ved å 

opprettholde negative realrenter de neste årene, er stor blant de fleste fondsforvalterne. Den ekstremt 

lave volatiliteten i aksje-, obligasjons- og valutamarkedene har drevet investorene til å «geare» opp sin 

risikoeksponering for å skape meravkastning for sine kunder. En lang periode med ro avler gjerne 

stigende volatilitet, derfor bør investorene alltid ha et åpent sinn. Forskjellen mellom prisingen av 

risikofylte investeringer vs. investeringer med mindre risiko minsker stadig. Dette reflekterer 

investorenes evige jakt på avkastning. Et plutselig skift i sentimentet i form av endrede oppfatninger om 

risiko eller pengepolitikk, kan utløse dramatisk nedskalering av risiko, noe som igjen vil forårsake store 

markedsbevegelser. Et deflasjonssjokk i form av lavere vekstforventninger eller en 

inflasjonsoverraskelse som leder til høyere renteforventninger, kan være den utløsende faktoren. Her 

er imidlertid utfallsrommet skjevt; av disse to er en overraskelse på inflasjonssiden det som vil kunne 

skape de største bevegelsene. Det er en risiko for at markedene har overdrevet frykten for deflasjonen. 

Det har den siste tiden kommet noen små tegn på at nøkkelfaktorene (fall i importpriser og 

råvarepriser), som har bragt den overordnede inflasjonsraten ned, nå har stoppet å falle. Dersom  

                            Forts. neste side 



 dette er starten på en oppgang i inflasjonen, vil de globale finansmarkedene bli tvunget til å revurdere 

ulike antagelser omkring sentralbankenes pengepolitikk, noe som vil utløse en kaotisk og smertefull ned-

skalering av gjeld.  

 

Vi tror ikke dette er rett rundt hjørnet. Det er fremdeles et spareoverskudd i det globale systemet, veks-

ten er under potensialet i de viktigste delene av verden og eurosonen står på randen av deflasjon. Like 

fullt ser det ut til at den amerikanske sentralbanken (FED) er i ferd med å vinne «deflasjonskampen» de 

har kjørt siden 2008. Investorene bør derfor være forberedt på at det kan komme en endring i i det øko-

nomiske klimaet. Dette ledsages ofte av ulike «sjokk», og det er det minst ventede sjokket som gjør mest 

skade. I dag er dette frykten for høyere inflasjon. 

                                            

            

 

 

 

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. 


