
Geopolitisk uro 

De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske 

kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent. Verdensindeksen er dermed 

opp 7,2 prosent hittil i år. BNP-veksten i USA er i god bedring. Uroen i Ukraina kan imidlertid ha 

negativ innvirkning på aksjemarkedene. 

BNP-veksten målt i årlige termer i USA for 2.kvartal ble i august revidert til 4,2 prosent, mot 

opprinnelig meldt 4,0 prosent. Dette er et sterkt bevis på at veksten i den amerikanske økonomien 

har satt fart. Det amerikanske aksjemarkedet viste å sette pris på de sterke nøkkeltallene, og den 

brede S&P 500-indeksen satte ny toppnotering siste børsdagen i august. Den nye toppnoteringen 

lyder på 2003,37 poeng.  Parallelt med høy geopolitisk turbulens, var august måned den sterkeste 

aksjemåneden i USA siden februar i år. Dette betyr at markedene til dels har blitt vant til urolighetene 

vi ser i Ukraina/Russland og Irak/Midtøsten. Federal Reserve er ferdig med sitt pengepolitiske stimuli-

program nå i september. 

Veksten for eurosonen som helhet i annet kvartal var ventet av analytikerne å bli på svake 0,1 

prosent. Men selv det viste seg å være for optimistisk, da beregnet vekst ble på 0,0 prosent. 

Foreløpige tall viste et fall på 0,2 % for tysk BNP i 2 kvartal. På årsbasis er det en oppgang på 1,2 %. 

Det var ventet en nedgang på 0,1 % i 2 kvartal og en oppgang på 1,3 %, år over år. Tall fra Frankrike 

viste at BNP-veksten var uendret i 2 kvartal og opp 0,1 % på årsbasis. I Frankrike har økonomien stått 

i stampe i hele 2014, og det er ingen tegn til noen markant bedring. Det slår negativt ut for 

statsfinansene, og finansminister Micel Sapin innrømmer nå at underskuddet på statsbudsjettet blir 

større enn det unntaket Frankrike allerede har fått fra EUs regler om et maksimalt underskudd på 3 

prosent av bruttonasjonalprodukt. Ifølge Sapin vil Frankrike ende med et underskudd på mer enn 4 

prosent i år. Vekst finner vi  imidlertid i spansk økonomi. BNP i Spania steg 0,6 prosent sekvensielt i 

andre kvartal 2014. Konsumprisindeksen i Spania falt 0,5 prosent på årsbasis i august. I juli falt 

inflasjonen 0,3 prosent. Mens prisene faller, blir økonomien i det kriserammede EU-landet større. 

Etter et lite blaff av vekst i vår, har eurosonen på nytt begynt å stagnere. Den europeiske 

sentralbanken må trolig trå til med pengepolitiske stimuli for å bedre situasjonen. Dette vil sende de 

langsiktige rentene i Europa ned på ekstremt lave nivåer.  

Ukrainske og russiske myndigheter skal ha startet samtaler om en mulig våpenhvile i Ukraina. 

Russland har i ettertid sendt styrker inn i Ukraina for å støtte separatistene i Øst-Ukraina. Putin 

bruker denne konflikten til å samle Russland.  For å understreke denne posisjonen, skrøt den russiske 

presidenten overfor EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso av at hans russiske styrker vil 

kunne ta den ukrainske hovedstaden Kiev på to uker, hvis det var hva han ønsket.  
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Europa, bortsett fra Tyskland, og USA har svart med økonomiske sanksjoner mot Russland. Dette øker 

spenningsnivået, og kan fort føre sjokkbølger inn i aksjemarkedene. Foreløpig har ikke markedene latt 

seg affisere over denne muligheten.  

Investorene hadde også et avslappet syn på at boligprisene i Kina falt for tredje måned på rad. Disse 

gikk ned i 64 av de 70 største byene.  

Prisveksten i Norge fortsetter i overkant av målsatt kjerneinflasjon på 2,5 prosent. I august ble det 

rapportert at KPI justert for avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE) siste år steg 2,6 prosent. Norske 

kroner steg mot Euro da nyheten kom. 

Sanksjoner mot Russland har blitt møtt med russisk importforbud mot varer fra vesten, deriblant norsk 

laks. Lakseselskapene beveget seg i fritt fall etter at denne nyheten ble kjent, men kom litt tilbake mot 

slutten av august. Islamistgruppen ISIL truer Kurdiske oljefelt og minoritetsgrupper som står i deres vei. 

USA truer ISIL med luftangrep. DNO-aksjen har falt bortimot 20 prosent som følge av at urolighetene i 

regionen har kommet stadig nærmere selskapets eierinteresser i Tawke-feltet i Kurdistan. Oljeprisen 

fortsatte ned 2,75 prosent til 103,1 US Dollar/fat i august. Statoil-aksjen fulgte oljeprisen ned med en 

nedgang på 3,4 prosent. Et såpass drygt fall for Statoi-laksjen medfører at Oslo Børs ikke klarer å følge 

de utenlandske børsene. 

Markedene er i en fase hvor pengepolitikk og geopolitikk, kriger om å være den viktigste drivkraften. 

Den pengepolitiske og geopolitiske siden skifter mellom nyheter fra Ukraina, Irak og Gaza, og mellom 

«hauker» og «duer» i Federal Reserve og de andre sentralbankene. Markedene har derfor mye 

informasjon å ta hensyn til. Utviklingen videre vil være spennende, spesielt fordi det amerikanske 

aksjemarkedet trolig er nær en midlertidig topp. 

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for august 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.08.2014

OSEBX -0,35 % 10 års stat, Norge 2,28

MSCI AC World 1,36 % 10 års stat, USA 2,34

S&P 500 3,77 % 3 mnd NIBOR 1,75

FTSE 100 1,33 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,54 % Brent spot -2,25 %

Euro/USD -1,92 % Gull 0,41 %

Euro/NOK -3,32 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.8.2014:    103,5835 

FORTE Pengemarked fortsetter i høyt tempo og leverte hele 0,43 % avkastning i august! Fondet nærmer 

seg med stormskritt 3 % hittil i år (pt. 2,95 %) og øker avstanden til tilsvarende fond i samme kategori. 

Til sammenligning har fondets referanseindeks, ST1X steget med hhv. 0,11 og 0,91 %. FORTE 

Pengemarked beholder dermed tetplassen på listen i sin kategori på Oslo Børs målt; Hittil i år, på 1 år, 

på 2 år og på 3 års historikk! 

Fondets gode avkastning i august kan tilskrives flere forhold;  

1) Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank 

må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior 

bankpapirene krympet generelt med mellom 3 og 8 

basispunkter, 2) Fondet hadde flere av de papirene som 

krympet mest i porteføljen, 3) Kombinasjonen av plasseringer  

til særvilkår i banker og noen lengre papirer har fungerte utmerket og bidratt til å løfte den løpende 

avkastningen. 

Pengemarkedsrentene endret seg lite i august. 3 måneders Nibor steg med 5 basispunkter. 

Forventninger om pengepolitiske lettelser i euroområdet og den geopolitiske risikoen i forbindelse med 

Ukraina, trekker i øyeblikket i hver sin retning for risikovilligheten i markedet. Det er stadig diskusjoner 

om muligheten for at den amerikanske sentralbanken (FED) kommer til å fremskynde en renteøkning, 

etter sterke nøkkeltall den siste tiden. I Europa har et fortsatt fall i inflasjonen og 

inflasjonsforventningene gitt ny næring til antagelsene om at den europeiske sentralbanken (ECB) før 

eller siden må levere kvantitative lettelser. Her hjemme vil rapporten som viser oljeselskapenes 

investeringsplaner for neste år, spille en viktig rolle for det kommende rentemøtet i Norges Bank. Det 

er dermed lite som tyder på at fondet vil få noe «drahjelp» avkastningsmessig fra høyere flytende 

renter den nærmeste fremtid. 

I august er det foretatt en rekke nye kjøp (Storebrand ASA, Pareto Bank ASA, Hjelmeland Sparebank, 

Hegra Sparebank) samtidig som papirer med avkastning ned mot 2 % ble solgt ut. 

Summen av lave korte renter og lave 

kredittspreader, bidrar til at avkastningen på nye 

papirer i den korte delen av rentekurven er svært 

lav.  Fondet har derfor en relativt stor kontantandel 

plassert i særinnskudd i ulike banker, til en høyere 

løpende rente. Utfordringen fremover vil fortsatt 

ligge i å optimalisere fordelingen mellom 

plasseringer med hhv. kort og noe lengre løpetid 

innenfor fondets mandat.  Vi har lyktes bra så langt 

og vil gjøre vårt ytterste for å holde farten oppe 

fremover. 

5 største postene i fondet pr. 31.8.14 %

Storebrand ASA 9,6 %

Pareto Bank ASA 9,3 %

Bank Norwegian 6,2 %

Terra Gruppen 3,1 %

Hegra Sparebank 2,2 %
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FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.8.2014:    112,6143 

FORTE Obligasjon steg med 0,40 % i august, noe som bringer fondet opp i hele 5,59 % hittil i år! Til 

sammenligning falt indeksen ST4X med 0,03 % i august, og har steget 2,44 % hittil i år. Fondet er på god 

vei mot 800 millioner i forvaltningskapital, og topper listen i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4år) 

hittil i år, på 1 år og 2 års avkastningshistorikk. 15.september vil fondet få 3 års historikk som vil 

bekrefte trenden. 

Avkastningen i august ble drevet av at kredittpåslaget på de 

norske senior bankpapirene falt med mellom 3 og 8 

basispunkter etter en «stillestående» sommer. 

Kredittpåslaget på fondsobligasjoner falt med mellom 0,04-

0,14 %. På den andre siden steg de langsiktige rentene i 

Norge (fra 3 år og oppover) med om lag 10 basispunkter i 

august mens 10-års renten falt med 5 basispunkter, sterkt påvirket av de europeiske langrentene.  I en 

situasjon med lavere vekst og et meget lavt inflasjonsnivå i euroområdet, settes den europeiske 

sentralbankens (ECBs) troverdighet nå også på prøve av et betydelig fall i inflasjonsforventningene. 

Sannsynligheten for at ECB vil innføre såkalte kvantitative pengepolitiske lettelser (QE) er dermed 

steget betydelig. I det europeiske obligasjonsmarkedet fortsatte rentefallet i tyske papirer. 10-års 

renten er nå falt helt ned til 0,9 % - drevet av pensjonskassers avdekking av risiko. Lavere langsiktige 

vekst- og inflasjonsutsikter (grunnet geopolitisk uro), likviditetsoverskudd samt stor etterspørsel etter 

lang avkastning, trekker lange renter ned på kort sikt. Den norske 10årige swaprenten ligger nå 2,62 %  

- et rekordlavt nivå.  

Med bakgrunn i forannevnte forhold er durasjonen i fondet for tiden lav. Fondet har fortsatt en stor 

andel kontanter plassert på særinnskudd i ulike banker. I løpet av måneden har fondet re-allokert noe 

ved å øke andelen plassert i flytende fondsobligasjoner, på bekostning av obligasjoner med fast rente 

og bankinnskudd. Dermed er vi godt forberedt dersom de lange rentene skulle komme opp fra dagens 

lave nivå. Vi ser fortsatt verdi i norske bankobligasjoner, og da spesielt fondsobligasjoner. De siste 

emisjonene er utstedt på nye lavere nivåer ift. før sommeren, og etterspørselen ser vi er god. Vi mener 

at vi er godt posisjonert for å holde 

marsjtakten oppe fremover! 

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.  

5 største postene i fondet pr. 31.8.14 %

Sparebanken Møre 9,5 %

Sparebanken Vest 9,3 %

Sparebank 1 Rogaland 9,2 %

Sparebanken 1 SMN 8,8 %

Storebrand ASA 4,7 %

AA

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

0
1

2
3

4
5

6
7

1,2 %

3,6 %
3,5 %

24,4 %

9,2 %

4,6 %

8,7 %

28,1 %

2,1 %
1,5 % 2,1 %

7,1 %

1,4 %
0,2 %

1,7 %

AA A+ A A- BBB+ BBB BBB-



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.8.2014:    103,3560 

FORTE Kreditt holder farten oppe og leverte 0,40 % avkastning i august. Siden oppstart (10.april) har fon-

det gitt en avkastning på 3,36 %, noe som plasserer fondet helt i teten sammenlignet med tilsvarende 

fond i samme periode. Fondets strategi, med en sammensetning av papirer med fast og flytende rente og 

god diversifisering har fungert utmerket. I slutten av måneden våknet markedet fra feriemodusen og det 

ble satt noen nye emisjoner som FORTE Kreditt deltok i. Midlene er nå plassert i rundt 50 ulike papirer 

(foreløpig kun i norske kroner), noe som ivaretar diversifiseringen på en god måte. 

De pågående geopolitiske spenningene preget sentimentet i de 

internasjonale høyrenteobligasjonsmarkedene i august, med 

økende risikoaversjon og redusert likviditet. I starten av måne-

den fortsatte korreksjonen som startet i det amerikanske høy-

rentemarkedet i juli. Kredittspreadene økte både i USA og Euro-

pa som en følge av at en rekke fond opplevde uttak av midler. I midten av måneden snudde sentimentet 

og midlene strømmet tilbake til markedet. Slik ser dette ut til å ha vært en overreaksjon (som vi skrev i 

forrige rapport). Konkurssannsynlighetene blir fortsatt ansett for å være beskjedne, likviditeten er svært 

god, økonomiske nøkkeltall viser bedring (USA) og sommerens høye antall oppgraderinger relativt til ned-

graderinger fra ratingbyrået Moody’s, peker i retning av stabilitet. Det må vanligvis finne sted et signifi-

kant, langvarig skift i det globale sentimentet før de norske høyrente (HY) spreadene for alvor beveger seg 

i en ny retning. Korreksjonen beskrevet ovenfor har kun hatt begrenset innvirkning på det norske marke-

det. Prisingen av nye utstedelser har beveget seg i retning av den høye enden av intervallet, men interes-

sen har vært god. FORTE Kreditt har deltatt følgende nyemisjoner; Personalhuset, Atlantic Offshore, Prosa-

fe. 

En rekke av selskapene i porteføljen har levert gode halvårsresultater. Investeringen i BWG Homes, hvor vi 

har hatt en overvekt, har gitt god avkastning. OBOS annonserte i slutten av måneden at de tilbyr investo-

rene å kjøpe tilbake BWG Homes obligasjonene og legge all gjeld under morselskapet OBOS (som har en 

mye bedre rating og lavere fundingkostnad).  

Vi forventer ikke noen betydelig spreadutgang i nær-

meste fremtid og er positive til norske HY-papirer av 

følgende grunner; 1) Fortsatt sterk etterspørsel etter 

norske HY-papirer, 2) Sammenlignet med europeiske 

høyrenteindekser samt globale obligasjonspreader, 

tilbyr norske HY-obligasjoner investorene en kre-

dittspread-premie, 3) Fortsatt «likviditets-support» fra 

sentralbankene. 

Målsetning om å plassere FORTE Kreditt blant de bes-

te fondene i sin kategori i 2014 lever i beste velgåen-

de, og vi ser frem til fortsettelsen. 

5 største postene i fondet pr. 31.8.14 %

Sparebanken Vest 9,8 %

Sparebanken 1 Rogaland 9,6 %

Det Norske Oljeselskap 7,1 %

Sparebank 1 Østfold Akershus 4,8 %

BWG Homes ASA 4,2 %
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FORTE Norge 

Kurs per 31.8.2014:    107,994 

Geopolitiske hendelser satte sitt preg på FORTE Norge i august, og fondet hadde en nedgang på 1,5 %. 

Hittil i år er porteføljen opp 6,1 % og har de siste 12 månedene levert en avkastning på 20,3 %. 

Nyhetsbildet i Nord-Irak gav tap i DNO aksjen og situasjonen Ukraina førte til russisk importforbud som 

senket lakseaksjene. Til sammen medførte dette et tap i fondet på 1,8 % i august, men meravkastning i 

resten av porteføljen reduserte nedgangen til 1,5 %. Til sammenligning var referanseindeksen, OSEFX, 

uendret for måneden. 

Fondets største oppgang kom i teknologiselskapene Opera Software og Nordic Semiconductor som steg 

henholdsvis 18,7 og 10,0 %. Opera levert et bra resultat for andre kvartal, og forventer god vekst fra sin 

sterke posisjonering innom søkertjeneste, annonsering og videokomprimering for mobiltelefoner. Nordic 

Semiconductors lav-energi Bluetooth chips for «Internet of Things» har vi omtalt tidligere, og den gode 

historien er i ferd med å bli virkeliggjort.   

Kongsberg Automotive steg 10,9 % i august. Alderen på verdens bilpark er nå på et historisk høyt nivå og 

det forventes en stor økning i bilproduksjonen de neste årene. Bare sist måned signerte selskapet kontrak-

ter for 2,4 milliarder kroner, tilsvarende en fjerdedel av salget i 2013, for leveranser de nærmeste 2 til 3 

årene.  Det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost (notert på Oslo Børs,) er ikke omfattet av importfor-

budet til Russland og kan nå levere til svært gode priser i øst. Kursen steg videre med 9,8 %. Andre vinnere 

ble Norwegian opp 9,1 %, Yara opp 8,1 % og SpareBank1 SMN som økte 8,4 %. Det norske Oljeselskap 

snudde forrige måneds oppgang og aksjen falt 7,9 %. 

Det synes klart at den negative stemningen rund oljeservicesektoren fortsetter. Vi har tatt konsekvensen 

av dette og er nå undervektet, med kun to selskaper fra sektoren, BW Offshore og Polarcus. Disse utgjør til 

sammen 4,1 % av porteføljen, mens sektoren utgjør 16,4 % i referanseindeksen.  Siste måned skiftet vi ut 

supplyrederiet Farstad med BW Offshore som eier og driver 16 produksjonsskip for olje, sk FPSO. Selska-

pet har lange kontrakter med «back-log» på 10 ganger inntektene siste år. Aksjen prises til (P/E) til 7,2 

ganger forventet resultat i år, og den betaler 8,8 % utbytte. Vi ser det som en relativt trygg posisjon i en 

utrygg sektor. Videre, byttet vi ut seismikkselskapet PGS med det mindre Polarcus som allerede har falt 

mest i bransjen. Selskapets moderne og svært attraktive seismikkflåte prises til 40 % av reell verdi, og Po-

larcus fremstår nå som en oppkjøpskandidat.  

Etter et børsfall i sommer på 6,8 % fra topp til bunn, som kan ha vært «korreksjonen» alle ventet på, går 

aksjemarkedet inn i en svært spennende høst. De store geopolitiske utfordringer tror vi vil avta, og at den 

siste månedens tap i DNO og laks derved reverseres. Den amerikanske oppgangen i økonomien ser ut til å 

fortsette, og den europeiske sentralbank kan bli nødt til å innføre vitamininnsprøyting á la QE i USA. Det vil 

føre til en hyggelig høst i aksjemarkedet og for FORTE Norge. 



FORTE Global 

Kurs per 31.8.2014:    130,6361 

FORTE Global steg 0,1 prosent i august. Verdensindeksen (MSCI AC Net i norske kroner) steg med1,4 

prosent. Hittil i år har fondet gått 5,7 prosent, mens indeksen har steget 9,5 prosent. Den gode 

utviklingen i USA samt urolighetene i Øst-Europa har preget måneden.  

Fondets største bidragsytere i august finner vi blant amerikanske teknologi og small-cap selskaper. 

Dette er selskaper som tok del i den generelle oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet som endte 

med at den brede S&P500 indeksen satte ny toppnotering den siste børsdagen i august.  De 

amerikanske fondene Templeton Technology og JP Morgan US Small Cap ble vinnerne i FORTE Global 

denne måneden, med en økning på henholdsvis 4,2 og 1,2 prosent. BNP-veksten i USA har bedret seg 

vesentlig i løpet av sommeren. Sentralbanken, Federal Reserve, forventer å avvikle QE stimuliene i 

september. 

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

viste disse posisjonene i snitt en nedgang på 2,2 prosent i august. Svakest avkastning hadde fondets 

investering i Nordea Nordic Small Cap som falt 3,6 prosent. Vi tror Norden vil levere bedre avkastning 

enn USA, Europa og Japan den nærmeste tiden. Norden kan fortsatt ha noe å gå på, mens de store 

markedene antakelig har tatt ut mye av potensialet allerede. 

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

kapital tilbake til fremvoksende økonomier. Fondets investeringer i emerging markets fond utgjør ca. 30 

prosentav FORTE Global, og avkastningen på disse har i august vært på linje med verdensindeksen. I 

forbindelse med krisen i Ukraina har investeringen i Øst-Europa og særskilt i Russland falt i verdi. 

Nevsky Eastern Europe sank 2,3 prosent i august. Årsaken er at Russland utgjør 60 prosent av 

østeuropaindeksen. Russiske aksjer er imidlertid billig, slik at vi fort kan få en reprising hvis krisen i 

Ukraina finner en løsning.  



FORTE Trønder 

FORTE Trønder ligger blant de fremste norske aksjefond hittil i år med oppgang 15,2 prosent, 5,7 

prosent bedre enn indeksen! De siste 12 måneder har fondet levert 22,5 prosent netto avkastning, mens 

markedet har gått 21,1 prosent. 

«Reservetrønderen» Evry ble månedens vinner med kursoppgang på 36 prosent til 16 kroner da det ble 

kjent at selskapet er til salgs. Dersom det faktisk ender opp med å bli oppkjøpt, og vi anser 

sannsynligheten som god, er indikasjonen fra tilsvarende transaksjoner at prisen bør ligge mellom 20 og 

30 kroner per aksje. Nordic Semiconductor fikk flere gode kontrakter sist måned, hvorpå aksjen steg 

nye 10 prosent. Atmel fulgte opp med solide 4,5 prosent oppgang. Tråere gikk det for Q-Free som ser ut 

til å ha vinket farvel til «game-changer» kontrakten i Jakarta. Til tross for at den øvrige virksomheten 

har tatt seg litt opp, falt aksjen 7 prosent i august. 

Sparebank1 SMN steg 8,4 prosent siste måned. Vi tror at sparebankene kan stå foran en reprising i takt 

med at inntjeningen stiger, kapitalkravene nås raskere enn antatt og normale utbytter nærmer seg. 

Det russiske importforbudet av norsk laks medførte et umiddelbart fall blant de fleste oppdrettsaksjene 

på rundt 15 prosent.  I etterkant steg imidlertid kursene slik fallet i august ble til 2,5 prosent for Marine 

Harvest, 6,5 for Salmar og 6,4 prosent for NRS. Bransjen mener de kan snu seg relativt raskt og finne 

nye kjøpere uten at prisene blir for hardt presset. Global etterspørselen etter proteinrik laks fortsetter å 

øke mer enn produksjonen, og vil gi solide priser også de neste årene.  Oppdrettssektoren vil da bli 

ansett som mindre syklisk og villigheten, spesielt fra institusjonelle og utenlandske investorer, til å 

betale mer for aksjene kan komme til å øke. 

Oljerelaterte investeringer bidro mest negativt i august, og EMGS falt videre med 20 prosent. «The 

maximum point of pessimism» for selskapet er muligens nært forestående, og deretter kan det komme 

et solid rykk oppover. Det norske oljeselskap overtok en stor oljeproduksjon ved kjøpet av Marathon 

Norge. Selskapet påvirkes av den daglige oljeprisen, som den siste uken har falt ned mot 100 dollar 

fatet. Det er antagelig en medvirkende årsak til at aksjen falt 8, 2 prosent i august.  

Vi tror på et godt aksjemarked utover høsten, og ser frem til høyt turtall på alle fire sylindere; teknologi, 

bank, oppdrett og olje, i FORTE Trønders portefølje. 

Kurs per 31.8.2014:    126,3381 

Teknologi Bank Oppdrett Olje



Skråblikk - Valgets kval 

Du er klar for en dukkert. Vannet ser innbydende ut, men du vet ikke hvor kaldt det er.  Hopper du rett i 

eller stikker du tåa først nedi for å bli mer komfortabel?  Avgjørelsen er individuell og vil variere fra dag 

til dag. I finansverdenen ser vi at aksjeinvestorene står ovenfor den samme problemstillingen; skal jeg 

investere alt nå, eller skal jeg fase inn kapitalen over tid?  

Det amerikanske analyse selskapet AllianceBernstein har foretatt en studie av forskjellen i avkastning 

ved å investere en sum i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 ved inngangen til hvert år fra 1926 til 

2013, eller å spre den årlige investeringen likt hver måned mens resterende kapital stod til risikofri 

rente. Studien fant at dersom man investerte alt ved inngangen til hvert år ble den gjennomsnittlige 

avkastningen 12,2 prosent per år, mens den ble 8,1 prosent per år ved å spre den ut over året.  

«Straffen» for å investere gradvis ble altså 4,1 prosent i tapt årlig avkastning.  Til sammenligning hadde 

plasseringen av hele kapitalen i risikofrie rentepapirer gitt 3,6 prosent per år.  

Det er altså best å hoppe i det med en gang og plassere pengene i en diversifisert portefølje så snart 

som mulig. Grunnen til det er at den langsiktige trenden i aksjemarkedet nesten alltid har gått oppover, 

og dess tidligere du er i markedet desto bedre avkastning får du over tid. Normalt vil en utsettelse av 

investeringen gi tap fordi du ikke er med på markedsoppgangen.  

Nå er det imidlertid slik at ikke alle av oss har en stor «pott» liggende å vente på å bli investert. Da er 

den beste strategien å investere gjennom en månedlig spareplan straks midlene er tilgjengelig.  

Fordelen med den gradvise investeringen er at når markedet faller kan man kjøpe gode papirer til 

lavere priser. 

Det er ingen tvil om at dersom en hadde vært i stand til å «time» markedet helt perfekt  ved alltid selge 

på topp og kjøpe på bunn, ville avkastningen  vært enormt mye høyere. Vi ønsker alle at det var mulig, 

men sånn er det bare ikke. Flere aksjeinvestorer har opp gjennom tidene prøvd å klare dette. 

Fallhøyden er stor og det er slettes ikke hyggelig å erfare at en har kjøpt rett før en topp og straks stirre 

på et stort papirtap. Historien viser imidlertid at man har kommet ut av slike tap mye tidligere enn hva 

man kanskje ville ha trodd. Ved det store krakket på New York børsen falt markedet 67,6 prosent i løpet 

av 12 måneder fra 1. juli 1931. Allikevel hadde det tatt bare 39 måneder, dvs. 3 og ¼ år, å viske bort alle 

tapene dersom en ikke hadde solgt under nedgangen. Under finanskrisen falt markedet 43,3 prosent i 

løpet av ett år fra 1. mars 2008. Likefult ville alle tapene vært innhentet i løpet av de påfølgende 22 

måneder ved å forbli fullt investert. Gevinsten i ettertid ville vært hele 59,3 prosent!   

Når dette er sagt, bør den evige sannhet nevnes, at 

«historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig 

avkastning», og at det har vært nervepirrende å sitte fullt 

investert gjennom deler av denne perioden.  Det forklarer 

kanskje hvorfor det er så emosjonelt besnærende å først 

stikke tåa litt nedi. Helt optimalt er det imidlertid ikke. 

 

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 innenfor, 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. 


