
Fortsatt fallende oljepris  
 

Desembereffekten uteble ikke i år heller.Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet 

av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,7 prosent, ettersom falltakten i oljeprisen avtok 

noe. 

 

I USA stanset  Wall Street opp og S&P500 indeksen sank -0,42 prosent i desember, men endte  opp 

11,4 prosent for hele 2014. Målt i norske kroner ble årsavkatningen 34,6 prosent. USAs årlige 

veksttakt har steget i hvert av de siste kvartalene og ligger nå på 2,7 prosent. Dette er godt over 

andre toneangivende markeder slik som eurosonen. De lave oljeprisene er gunstig for amerikanske 

husholdninger som ligger på verdenstoppen i bensinforbruk. Samtidig vil det være en gylden 

mulighet for USA å bygge opp strategiske oljelagre nå når oljeprisen har halvert seg.  Med en 

arbeidsledighet under 6 prosent, kan vi få et økonomisk oppsving i USA. Børsene har allerede 

neddiskontert dette, slik at vi forventer  ikke den helt store børsoppgangen i USA i 2015. 

 

I Europa er den økonomiske veksten nesten fraværende. Renten er satt ned til 0 prosent, og den 

europeiske sentralbanken, ECB, pøser på med økonomiske stimuli. Sånn sett kan en si at eurosonen 

ligger 1- 2 år bak USA i konjunkturutvikling. Arbeidsledigheten er skyhøy i enkelte land. 

Valutapolitikken, altså Euroen, vil sannsynligvis bli satt på ny prøve i 2015. I Hellas har det brutt ut ny 

politisk uro. Nasjonalforsamlingen klarte ikke å samle seg om en ny president. Det betyr at det må 

utlyses nyvalg i Hellas. Partiet som leder an på meningsmålingen, mener at Hellas må gå ut av 

Eurosamarbeidet, samtidig som landet får en ny gjeldssanering. Dette skapte uro i de europeiske 

aksjemarkedene i slutten av desember.  DAX indeksen i Frankfurt steg 2,7 prosent i 2014, men var 

ned 1,8 prosent i desember . Vi forventer vel heller ikke den store børsopgangen i europeiske aksjer 

fremover.  

 

Den indiske børsindeksen SENSEX ble vinneren blant de toneangivende markedene i 2014 med en 

oppgang på 31 prosent i lokal valuta,men hele 55 prosent målt i norske kroner. Den økonomiske 

veksten har vært på 5,7 og 5,3 prosent i 2. og 3. kvartal i 2014. Det internasjonale pengefondet ,IMF, 

ser for seg at nivået på den økonomiske veksten i India skal videre opp til hele 6,4 prosent i 2015. 

Inflasjonen har vært høy i India, men lavere drivstoffutgifter vil senke inflasjonen i 2015. For at den 

globale økonomiske veksten skal ligge over 3 prosent, er man helt avhengig av vekstmotorene i 

fremvoksende økonomier som Kina og India. Børsene i disse økonomiene er imidlertid avhengig av 

positive børser i de toneangivende markedene slik som i USA og Europa. Går disse ned, faller indiske 

og kinesiske aksjer mer. 
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I Russland har fallet i oljeprisen slått kraftig inn på Moskva-børsen. RTS-indeksen i Moskva sank 45,7 

prosent i 2014. Ved årslutt var en dollar verdt  60,7 rubler, mot bare 32,9 ved forrige årskifte. Altså har 

rubler falt 45,8 prosent mot US dollar i 2014. Den russiske sentralbanken satte renten opp til 17 

prosent, uten at det hadde den store effekten på kapitalstrømmen ut av Russland.  

Japan fortsetter sin ekspansive politikk iscenesatt av landets statsminister Abe. Filosifien har vært at 

høyere inflasjon og svekkelse av Yen mot US Dollar vil skaffe bedre konkurransekraft for den japanske 

eksportindustrien.  Merverdiavgiftsnivået er hevet for å øke inflasjonen, og Yen har svekket seg 11,9 

prosent mot US dollar i 2014. Nikkei-indeksen steg 7,1 prosent i 2014. 

 

Oljeproduserende land, enten de er medlemmer av OPEC eller står utenfor kartellet, har blitt 

skadelidende av den sterkt fallende oljeprisen. I løpet av desember falt oljeprisen videre fra 68,34 til 

57,55 US dollar/fat, noe som utgjør et fall på 15,8 prosent. Nå har US Dollar steget kraftig mot flere 

valutaer, men mot norske kroner har den steget hele 23,3 prosent i løpet av 2014. Dette demper fallet 

noe i oljeprisendring målt i norske kroner. 

Den lave oljeprisen sørger for at det blir lav aktivitet i oljebransjen. Mange ansatte forsvinner fra 

selskaper som ser intjeningen synker drastisk. Større arbeidledighet og utsikter til lavere økonomisk 

vekst, medførte at Norges Bank senket sin inskuddsrenet med 0,25 prosent til 1,25 prosent i desember. 

Med utsikter til lavere vekst har norske politikere anledning til å bygge infrastruktur i Norge uten å 

skape særlig stor inflasjon. 

Fortsatt tror vi at realaktiva vil kunne gi den beste avkastningen fremover. Renten er på historisk lave 

nivå, og aksjer bør være et godt investeringsalternativ. 

Utvalgte nøkkeltall for desember 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.12.2014

OSEBX -6,64 % 10 års stat, Norge 1,61

MSCI AC World 4,54 % 10 års stat, USA 2,17

S&P 500 -0,30 % 3 mnd NIBOR 1,48

FTSE 100 -2,33 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 5,45 % Brent spot -17,79 %

Euro/USD -2,39 % Gull 1,42 %

Euro/NOK 2,93 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.12.2014:    104,4153 

FORTE Pengemarked leverte i desember  en avkastning på 0,17 %.Til sammenligning steg fondets 

referanseindeks, ST1X  med 0,11 %. Fondet opplevde en del utgang av midler helt mot slutten av året. 

Dette reduserte avkastningen noe, da markedene er mindre likvide så tett opp til årsskiftet.  For hele 

2014 ble avkastningen 3,77 %, noe vi er svært godt fornøyd med. 

 

Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske 

senior bankpapirene steg med 4-5bp gjennom måneden. 3m Nibor falt med 15bp til 1,45 %. 

Kombinasjonen av plasseringer  til særvilkår i banker og noen lengre papirer, har fungert svært godt i 

2014. Denne sammensetningen fortsetter vi med utover i 2015. 

 

Norges Bank (NB) senket den 12.desember foliorenten med 0,25 prosenpoeng til 1,25 prosent, det 

samme som rentebunnen under finanskrisen som er det laveste noensinne. Rentebanen ble senket som 

følge av rentekuttet. Videre ser NB en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere et rentekutt i mars 2015. 

Begrunnelsen var; «Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket.» Fra 

de andre ledende sentralbankene er signalene også meget «dovishe». Den amerikanske sentralbanken 

(FED) holdt som ventet renten uendret på sitt møte. Fremtidsguidingen ble noe endret og 

sentralbanken sier nå at den ikke har hastverk med å begynne å heve renten. Samtidig sier FED at det 

vil være riktig å holde renten på dagens nivå i en betydelig periode etter at de avsluttet 

verdipapirkjøpene i oktober. Hva angår ytterligere tiltak fra den europeiske sentralbanken,  uttalte de at 

ESB er svært usikre på de samlede konsekvensene av fallet i oljeprisen. De vil foreta en ny vurdering av 

dette «på nyåret», og et enstemmig råd vil da være klare til å trappe opp ESBs balanse ytterligere, hvis 

nødvedig, både hva angår tempo, volum og typer aktiva. Riksbanken holdt  styringsrenten uendret på 

0,00%, men senket rentebanen i 2016 med 0,1 prosentpoeng og i 2017 med 0,3 prosentpoeng. I fjerde 

kvartal 2016 er reporenten nå anslått til 0,5 %, 0,3 prosentpoeng lavere enn i banen fra oktober. 

Riksbanken viser også til at dersom det skulle bli behov for en enda mer ekspansiv politikk, vil første 

renteøkning skyves lengre ut i tid. Men Riksbanken melder også om at den forbereder ytterligere tiltak 

for å gjøre pengepolitikken mer ekspansiv og vil om nødvendig kunne presentere slik tiltak fra og med 

neste møte. 

  

OPEC-landenes manglende vilje til kutt i produksjonen har sendt oljeprisen ut i tilnærmet fritt fall, og 

det er vanskelig å si noe sikkert om hvor lave nivåer den skal teste før den finner en ny stabil 

likevektspris. Dette medfører høy volatilitet i det norske aksjemarkedet og vil også påvirke utviklingen i 

kredittspreadene fremover. En stabilisering/oppgang vil være positivt for kredittspreadene også i 

banksektoren. Bankene står overfor press på marginene. Det betyr at ytterligere økninger i 

lønnsomheten må komme fra kostnadskutt. De neste årene vil det være topp prioritet for de norske 

bankene å opprettholde lønnsomheten, da dette er nødvendig  for å vokse (gitt de nye kravene til 

kapitaldekning). Dette vil virke positivt for kredittspreadene. Spreadene på senior bankpapirer er nå 

nede på nivåer vi sist så i januar 2008 (riktignok etter at spreadene hadde gått ut om lag 40bp fra de 

laveste nivåene i 2007 før finanskrisen).                      



  

De korte rentene  er rekordlave med små utsikter til økning med det første, heller tvert i mot. Dette 

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.  

 

I slutten av måneden gjorde fondet  noen reallokeringer grunnet innløsninger.  Vi har bl.a. solgt Bank 

Norwegian,Santander og Pareto Bank. Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 2,7 %, 

kredittdurasjon på 1,4 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 0,1.  
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FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.12.2014:    115,1162 

2014 ble nok en gang et svært godt år for FORTE Obligasjon! Fondet fikk en avkastning på hele 7,94 % 

på året og ble til slutt nr.2 i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4 år) med - etter å ha ligget i tet 

største delen av året. Til sammenligning steg indeksen ST4X 5,07 %. Desember ble en noe svakere  

måned grunnet høy kapitalinngang i fondet, lav fastrenteandel og Moody’s  nedgradering av 

Storebrand ASA. Fondet steg med  0,12 % mens indeksen steg 1,24 %.  

 

For 2014 som helhet har marginene for bank falt med omtrent en kvart prosentpoeng. For ansvarlige 

lån (LT2) og fondsobligasjoner har fallet vært på henholdsvis 35 og 80bp. FORTE Obligasjons strategi 

gjennom året har vært svært godt tilpasset denne utviklingen. 

Det som har hatt betydning for avkastningen denne måneden er spesielt tre forhold:  

 

1) Lavere oljepriser, svekket valutakurs og sterk økning i kredittspreadene for høyrentemarkedet 

knyttet til olje og offshore har relativt sett ikke påvirket lavrentemarkedet nevneverdig. Det er relativt 

sett kun marginale endringer oppover i benchmark-kurvene for desember. Kredittpåslaget (påslag i 

antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene 

steg med 4-5bp. Spreadene på fondsobligasjoner steg med om lag 15 bp. 

 

2) Både korte og lange renter falt. 5 års swaprente med så mye som 29 basispunkter og 3m Nibor med 

15bp. Porteføljen har pga. sin høye andel flytende rentepapirer hatt lav rentedurasjon (2,3 mot 

indeksen 3 år). Vi fikk med andre ord ikke fullt utbytte av rentefallet, men kupongene er høye på 

fastrentepapirene, noe som bidrar positivt til avkastningen. Fondet har ved utgangen av desember 52 % 

fastrenter.   

 

3) Storebrand Livsforsikring AS ble den 18.desember nedgradert av Moodys fra A3 til Baa1, dvs. to 

notcher ned. Begrunnelsen var  utfordringen med  rekordlave renter  kombinert med en 

kapitalkrevende fripoliseportefølje. Fremtidsutsiktene for kredittratingen ble endret fra «negativ» til 

«stabil», noe som reflekterer en forventning om at tiltak seskapet har iverksatt over tid vil styrke den 

økonomiske kapitalen fra dagens nivå. Endringen kom overraskende og på et tidspunkt da likviditeten i 

markedet  var dårligere enn normalt. Dette medførte en utgang i spreadene på 90-100bp. På dette 

tidspunktet hadde porteføljen 2,7 % i Storebrandpapirer. Disse postene bidro med      -0,28 % i 

avkastningen. 

 

Norges Bank (NB) senket den 12.desember foliorenten med 0,25 prosenpoeng til 1,25 prosent, det 

samme som rentebunnen under finanskrisen, noe som er det laveste noensinne. Rentebanen ble 

senket som følge av rentekuttet. Videre ser NB en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere et rentekutt i 

mars 2015. Begrunnelsen var; «Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er 

svekket» 



Volatile børser og fortsatt kredittspreadutgang i høyrentepapirer mot slutten av måneden, smittet  til 

dels over på de norske bankobligasjonene, og vi opplevde spreadutgang for de fleste papirene.  

Oljeprisen har vært i tilnærmet fritt fall, og det er vanskelig å si noe sikkert om hvor lave nivåer den skal 

teste før den finner en ny stabil likevektspris. Dette medfører høy volatilitet i det norske aksjemarkedet 

og vil også påvirke utviklingen i kredittspreadene fremover. En stabilisering/oppgang vil være positivt 

for kredittspreadene også i banksektoren. Bankene står overfor press på marginene. Det betyr at 

ytterligere økninger i lønnsomheten må komme fra kostnadskutt. De neste årene vil det være  topp 

prioritet for de norske bankene å opprettholde lønnsomheten da dette er nødvendig  for å vokse (gitt 

de nye kravene til kapitaldekning). Dette vil virke positivt for kredittspreadene. 

 

De lange rentene fortsatte å falle de siste to månedene av året og er nå på nivåer vi aldri tidligere har 

sett. I skrivende stund ligger den norske 5 års swaprenten på 1,28 %, nesten 20bp lavere enn 3m Nibor. 

I USA og Tyskland noteres 10 års statsrenter hhv. 1,98 og 0,45 %. Porteføljens høye andel av flytende 

rentepapirer senker risikoen i forhold til en eventuell renteoppgang i de lange rentene. Ansvarlige lån 

og fondsobligasjoner har holdt seg svært godt sammenlignet med høyrentemarkedet i industrisektoren. 

Vi ser fortsatt verdi i norske bankobligasjoner, og da spesielt fondsobligasjoner. FORTE Obligasjon er 

godt posisjonert i forhold til dette markedssynet . I desember har fondet opprettholdt sin 

fastrenteandel  på rundt  50 % og økt kredittdurasjon og rentefølsomheten noe. Vi jobber hele tiden 

med å holde eksponeringen opp mot grensene i de største postene.  Fondet hadde ved månedsslutt en 

løpende avkastning på 3,6 %, kredittdurasjon på 5 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 2,3. 

 

Vi vil gjøre vårt ytterste i 2015 for å fortsette å levere avkastning i særklasse til våre kunder! 
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FORTE Kreditt 

Kurs per 31.12.2014:    98,0647 

2014 vil gå inn i historien som et svakt år for det norske høyrentemarkedet. De fleste norske høyrentefond 

ble slått av både hovedindeksen på Oslo Børs og lange statsobligasjoner. Utviklingen de siste 3 månedene 

av året ødela den gode avkastningen de fleste hadde hatt frem til da. Desember ble også en svak måned 

for FORTE Kreditt. Fondet falt med 3,39 %. Fortsatt fall i oljeprisen førte til en ny runde med salgspress og 

høyere kredittspreader. Siden oppstart 10.april har fondet gitt en avkastning på -1,95 %, et resultat vi 

selvsagt ikke er fornøyd med. Vi ble truffet hardt da oljeprisen stupte. Den gode nyheten er at den effektive 

renten i fondet nå er 7,6 %. 

 

I desember var det ingen steder å gjemme seg i det norske høyrentemarkedet, da 

olje&offshoresegmentene fortsatte å tilpasse seg til den nye «oljeprisnormalen». Seismikk og 

drillingobligasjoner økte mest i spread, mens supplyselskaper som inntil nå har vært mindre påvirket, også 

kom etter. Spillovereffektene til andre sektorer var også betydelige. Den kraftige spreadutgangen i solide 

(og mere likvide) BB-navn, samt i navn som vanligvis er helt ukorrelert eller negativt korrelert med 

oljeprisen, tyder på fortsatt uttrekk av midler i høyrentefond. Markedet skiller mao. ikke mellom gode og 

dårlige kreditter. Erfaringsmessig vil dette endre seg når markedet går inn i smulere farvann igjen. På disse 

nivåene tror vi dette kan utnyttes fordelaktig for investorer med tilgjengelige midler. 

Fondet var litt for tidlige ute med kjøp (i oktober/november), noe som påvirket avkastningen negativt. På 

sikt tror vi imidlertid dette vil gi oss god fart i avkastningen utover i 2015. Vi opplevde noe uttrekk av 

midler på slutten av året og solgte da deler av våre fondsobligasjoner i bank. 

 

2015 vil antakelig by på utfordringer. Petroleumsinvesteringene vil med stor sannsynlighet falle videre de 

neste årene, men norsk oljeservicebransje får god hjelp av en svakere krone via bedret konkurranseevne 

bl.a. mot koreanerne. For Europa, de fleste vekstmarkeder og de fleste næringer i USA, er lavere oljepris 

positivt. En stabilisering av oljeprisen på et høyere nivå er nødvendig for å snu kredittspreadutviklingen for 

olje&offshore sektoren for  alvor. Vi tror dette vil skje i løpet av våren. Presset på OPEC vil øke. Vi må ikke 

glemme at de aller fleste OPEC-landene trenger en oljepris over USD 85 for å balansere sine budsjetter. I 

fravær av tiltak fra OPEC må prisen falle tilstrekkelig til å ta ut høykostnadsprodusentenes volum. 

Nedsiderisikoen for oljeprisen er at prisene ikke faller tilstrekkelig til å utløse produksjonskutt. Da vil vi få 

lave priser lenge. Oppsiderisikoen er at geopolitisk usikkerhet blusser opp igjen og påvirker tilbudet fra 

Libya og Iran. 

 

Den gode nyheten er at kursnedgangen på obligasjonene har ført til at den effektive renten i fondet har 

steget betydelig. Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er nå 7,6 %. Teoretisk vil dette si 

at dersom obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder porteføljen uendret, vil avkastningen de neste 

12 månedene bli ca. 7,6 %. Dersom markedet blir mer optimistisk igjen, vil vi kunne få en høyere 

avkastning enn dette, som en følge av kursøkning på papirene. 18 % av porteføljen består nå av 

obligasjoner i norske banker. Vi oppfatter dette som relativt trygge investeringer. 67 % av porteføljen har 

rating BB eller bedre. Kredittdurasjonen er 4,2 år og rentefølsomheten (rentedurasjon) på 0,64. 



Hvis man ser i et lengre perspektiv er det slik vi nå ser det gode kjøpsmuligheter. Misligholdsratene 

forventes på global basis fremdeles å være lave. På om lag 580bp kredittspread (ny rekord!) tror vi at “BB” 

er attraktivt priset og tilbyr god langsiktig verdi. “B/CCC” er mere sårbare (her er det store individuelle 

forskjeller) dersom markedssentimentet ikke bedrer seg. 

 

I grafen nedenfor ser man ratingfordelingen i fondet per 31.12.14. Fortsatt en klar overvekt av BB ratet 

obligasjonslån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av figuren nederst ser man sektorfordelingen i FORTE Kreditt ved årsskifte. Fortsatt en høy andel innen oil 

service, rig og supply. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.12.2014:    104,9415 

Aksjeåret 2014 ble preget av makroøkonomi og sektor allokering, og i mindre grad av selskapspesifikke 

hendelser.  Mange trodde at Saudi-Arabia ville fortsette å støtte opp under oljeprisen, men da det ikke 

skjedde, falt bunnen ut av oljemarkedet. Det  påvirket i stor grad FORTE Norges avkastning for året. Netto 

etter forvaltingskostnader steg fondet 3,05 prosent i 2014 og 3,02 prosent i desember. Tilsvarende tall for 

referanseindeksen, OSEFX, var 5,70 og 2,17 prosent. 

Porteføljen har til enhver tid bestått av mellom 22 og 25 aksjer, hvorav 6 aksjer steg med mer enn 50 

prosent. Hver enkelt av disse bidro med mer enn 1 prosent til den totale avkastningen i fondet, som var på 

totalt 3,05 prosent. Disse var Marine Harvest, Bakkafrost, Salmar, Royal Caribbean Cruise, Nordic 

Semiconductor og Norsk Hydro. I motsatt ende finner vi DNO og Det norske som til sammen reduserte 

totalavkastningen med 2 prosent. Sektorene oppdrett,  reise (RCL og Norwegian), IT,  industri og finans 

utgjorde i snitt 58 prosent av porteføljen og bidro henholdsvis 3,4 %, 1,7 %, 1,5 % 1,1 % og 0,3 %, til 

sammen 8,0 % positiv avkastning.  Oljerelaterte aksjer reduserte dette med 3,8 prosent og shipping tok 

bort 1,2 prosent. 

Gjennom hele året har vi vært overvektet i oppdrettsektoren, DNO og Det norske Oljeselskap. Laks ble den 

suverene vinneren på Oslo Børs, mens oljeprodusentene falt i takt med oljeprisen.  Vi mener at 

lakseprisen vil forbli høy og skape nye rekordresultater, og beholder  derfor høy eksponering på over 20 

prosent mot denne sektoren.  På nyåret har vi redusert beholdningen i Det norske. Med svært lave 

produksjonskostnader i Kurdistan er DNO langt mindre eksponert for den lave oljeprisen. I stedet er det 

avgjørende for DNO at lokale myndighet i Kurdistan og sentralmyndighetene i Bagdad blir enige om 

hvordan oljen skal selges. Det ser ut til at dette spørsmålet nå er i ferd med å bli løst, og når de første 

betalingene tilkommer selskapet ser vi en solid oppside i aksjekursen. Ved inngangen til 2015 velger vi 

derfor DNO som en av våre største beholdninger i fondet sammen med Norsk Hydro, Yara, DNB og Marine 

Harvest. Tett etter følger Telenor, Norwegian, RCL , Salmar og  Nordic Semiconductor.  Vi tror det tar lang 

tid før oljeservice selskapene genererer tilfredstillende resultater igjen, og for tiden velger vi derfor å stå 

utenfor denne sektoren. Vår shipping eksponering  mot bulk i første halvår og LPG tankere i andre halvår 

ble en stor skuffelse. Vi er nå helt ute av bulk og har dreid shipping eksponeringen, som utgjør ca 10 

prosent av porteføljen,  mer mot industriell shipping med stabil inntjening og høye utbytter.  

Fondets meravkastning i desember ble i største grad skapt av vinnerne RCL, Nordic Seimiconductor, 

Norway Royal Salmon og Yara, som steg henholdsvis  21, 17, 14 og 11 prosent.  Nykommer i portføljen er 

Aker-selskapet Ocean Yield , som leier ut skip uten driftsansvar på lange kontrakter til solide operatører.  I 

etterkant har denne steget 15 prosent.  

Oslo Børs skuffet noe i forhold til forventningene for 2014, men tatt i betraktning av det dramatiske 

oljeprisfallet og den store andelen oljerealterte aksjer, er det bemerkelsesvedrig at det norske 

aksjemarkedet leverte  5,7 prosent. Antagelig blir 2015 preget av store sektor variasjoner. Oljerelatert på 

den ene siden og eksportorienterte selskaper, som  drar nytte av den lave kronekursen, på den andre 

siden. I løpet av andre halvår tror vi oljeprisen vil begynne å ta seg opp til mellom 60 og 70 dollar. Det kan 

føre til et byks i en del oljerelaterte aksjer.  



FORTE Global 

Kurs per 31.12.2014:    140,1508 

FORTE Global oppnådde en avkastning på 2,6 prosent i desember. Verdensindeksen målt i norske kroner 

steg hele 4,5 prosent i samme periode. Verdensindeksen målt i US Dollar sank imidlertid 1,8 prosent, og 

fondet har ca 40 prosent av sine investeringer nominert i dollar. I 2014 har fondet steget 13,6 prosent. 

Indeksen målt i norske kroner steg 27,1 prosent i samme periode. Dollarkursen har styrket seg 23,2 

prosent mot norske kroner i 2014, slik at verdensindeksen målt i US Dollar kun har steget 3,9 prosent.   

I desember var det amerikanske small cap aksjer som ga den beste avkastningen i FORTE Global, med 

en avkastning på 8,2 prosent målt i norske kroner. Nest best var investeringen i teknologiaksjer med en 

oppgang på 6,8 prosent. Denne investeringen fordeler seg med 70 prosent USA og 30 prosent Norden.  

Svakest avkastning ga østeuropeiske aksjer med Russland i spissen med en nedgang på 10,2 prosent. 

Bildet stemmer godt med det underliggende markedet, hvor oljeprisen har falt. Dette er positivt for de 

som kjøper olje, og tilsvarende negativt for de som produserer olje slik som Russland. 

For hele året har bransjeinvesteringene i teknologi og farmasi som har gitt det beste resultatet med 

oppgang på henholdsvis 49,6 og 42,8 prosent. Disse er investert om lag 70 prosent i Blue ship aksjer i 

USA og 30 prosent vekst aksjer i Norden. Ellers har investeringene i fremvoksende økonomier gitt rundt 

20 prosent avkastning. Det er spesielt det indiske markedet som har gått bra. Latinamerikanske aksjer 

steg omlag 5 prosent, mens østeuropeiske aksjer sank 9,7 prosent. 

Fremover tror vi i FORTE at aksjene skal nyte godt av den lave renten. Vi synes at det vil ta noe tid før 

omslaget kommer i eurosonen. Og derfor tror vi USA og fremvoksende markeder vil være den beste 

aksjesammensetningen i 2015. Den lave oljeprisen er en kjærkommen bidragyter til økonomisk vekst i 

fremvoksende markeder.   



FORTE Trønder 

Det ble et godt år for FORTE Trønders investorer i 2014. Fondet ga en avkastning på 12,83 prosent for 

året, netto etter kostnader. I desember leverte fondet 3,62 prosent  avkastning. Tilsvarende tall for 

referanseindeksen, OSEFX,   var 5,70 prosent for 2014 og 2,17 prosent  i desember. Tre av fire sktorer i 

fondet, oppdrett, bank og teknologi gav positivt bidrag, mens oljerelatert aksjer reduserte 

totalavkastningen. 

Oppdrettsektoren ble den store vinneren, der NRS, Salmar, Marine Harvest og NTS (tidl. Namsos 

Trafikkselskap) steg mellom 40 og 75 prosent. Til sammen bidro disse til 12,8 prosent, tilsvarende hele 

avkastningen i fondet.  

I teknologi sektoren steg Nordic Semiconductor 74 prosent og Every 60 prosent, mens  Q-Free og Next 

Biometrics trakk sektorbidraget ned til 4,4 prosent. Medregnet hyggelige utbytter leverte de lokale 

bankene  mellom 9 og 15 prosent avkastning, og bidro 2,2 prosent totalt. De oljerelatert aksjene ga 

imidlertid et negativt bidrag på 6,6 prosent og visket derved bort resultatene fra teknologi og bank.  Det 

norske Oljeselskap  og EMGS falt henholdvis 34 og 49 prosent i løpet av året, og hver av disse trakk 

avkastrningen i fondet ned 3 prosent. Kværner og Statoil fyllte inn resten. 

I desember bidro oljesktoren positivt da både EMGS og Det norske fikk et løft opp før årslutt. Vi solgte 

da hele posisjonen i EMGS og halverte DETNOR til 4,5 prosent av portføljen. Vi er fortsatt optimistisk til 

utviklingen av Det norske på lang- og mellomlang sikt, mens vi tror EMGS vil slite i noe lengere tid. Vi 

inluderer Kværner i portføljen da vi tror at Verdal igjen kan bli konkuransedyktig for et par av de i alt syv  

jackets som skal bygges for Johan Sverdrup. De første kontraktene kan bli inngått allerede i første 

halvår 2015.  

I bytte for aksjene i EMGS og DETNOR doblet vi behodningen i Marine Harvest til 9,5 prosent av fondet, 

samme størrelse som i NRS og Salmar. Til sammen med brønnbåt-rederiet NTS utgjør oppdrettsektoren 

nå over en tredel av FORTE Trønder. Vi er komfortable med en slik høy eksponering da vi ser bransjen 

som den meste spennende og profitable sektor på Oslo Børs i året som kommer.  Våre analyser viser at 

tilbudet av laks vil øke med 2-3 prosent i 2015 , mens etterspørselen anslås konservativt til 7-8 prosent. 

Det gir høyere priser, økt fortjeneste og derved stigende aksjekurser og, ikke minst, store  utbytter. 

Vi har store  forventninger til teknologi aksjene i fondet. Nordic Semiconductor nevnes som et av de 

fremsts selskapen i verden til å profiter på det enormt voksende « Internet of Thing». Samtidig designer 

Atmels ingeniører på Heimdal sine databrikker, som styrer nesten alle touchscreens på telefon, tablets, 

vaskemaskiner etc . Q-free har vært gjennom en tøff periode, men vi tror satsingen fra den nye ledelsen 

snart vil gi i frukter. Next Biometrics har falt mye siden emisjonen i sommer, da testing og kontroll hos 

potensielle kunder har tatt lengere tid enn antatt. Vi forventer at selskapet snart vil motta noen store 

ordrer for deres  patenterte  fingersensorer. Disse benyttes til blant annet telefon og tablets, og 

produseres til nær halve prisen av konkurentenes.  

Kurs per 31.12.2014:    123,7025 



Skråblikk - Déja Vu? 

Finansmarkedet  går som kjent i sykler med normal varighet på fire til syv år mellom bunn og topp. Det 

er nå gått drøye fem år siden finanskrisen, og mange tenker at nå har vi sett toppen. Vi tror ikke det. 

Denne syklen kan bli lengere enn normalen, og lengre enn på veldig lang tid.  

Grafen nedenfor viser med blå linje utviklingen i amerikanske aksjer og obligasjoner, samt dollaren i 

1990-årene. Den røden linjen angir tilsvarende utvikling de fem siste årene.  Vil dagens linje følge den 

kraftige oppgangen i andre halvdel av 1990-årene?  Vi tror det er godt mulig da vi ser mange 

likhetspunkter mellom dagens økonomiske situasjon og starten på de gode tider den gangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gang var den amerikanske økonomien adskillig sterkere enn i resten av verden. Det samme er 

tilfelle i dag.  

Federal Reserve var den gang eneste sentralbank som begynte å øke rentene, mens den tyske 

Bundesbank og Bank og Japan holdt nivået uendret eller senket rentene. Det førte til store 

pengepolitiske  forskjeller, noe som gjentar seg i dag. 

I 1997 var Japan den første større økonomien som gikk inn i deflasjon, noe som medførte overdrevet 

høy sparing og som drev rentenivået ned  i store deler av verden. I dag er spareraten like høy i Tyskland.  

I 1990-årene ble verdens finansmarkeder styrt og dominert av en sterk dollar. Det førte til lav inflasjon i 

USA og en investeringsboom i obligasjoner, aksjer og eiendom. Råvarer, olje og fremvoksende 

markeder ble knust av den sterke dollaren. 

Basert på hendelsene det siste halvåret virker det som om historien nå kan gjenta seg. Dollaren 

fortsetter  å styrke seg, mens sykelen med renteheving i USA og pengepolitiske stimuli i andre deler av 

verden er i utakt.  I Japan går seddelpressen i full fart og Draghi er i ferd med å innføre stimuli i 

Eurosonen.  Samtidig slår det amerikanske aksjemarkedet nye rekorder mens oljeprisen har kollapset.  



Likhetene er slående til forspillet til den kraftige oppgangen i 1990-årene. Den endte ikke før en boble 

utviklet seg mot slutten av 5-års perioden og som til slutt sprakk i år 2000.  

I motsetning til andre halvdelen av 1990 årene,  har oppgangen i aksjemarkedet  de seneste fem årene 

ikke vært drevet av optimisme og forventninger til fremtidig inntjening. I en periode med svak 

økonomisk vekst, har stigningen i aksjemarkedet vært drevet av et søkende etter avkastning som ellers 

er blitt vanskelig  å finne i rentemarkedet. Stort kontantoverskudd og manglende investeringslyst har 

samtidig ført til at selskapene i stor grad har kjøpt opp egne aksjer og drevet kursene opp. I den neste 

perioden vil aksjemarkedet fortsatt få hjelp av lave renter, men vil også kunne bli løftet av større 

forventninger til fremtidige resultater.  Økt økonomisk vekst, økt produktivitet, lave råvarepriser, samt 

en sterk dollar og svak egen valuta, vil kunne gi en bedret konkuransesitusjon for de aller fleste. 

Selskapenes inntjening vil følgelig stige, og i en slik situasjon øker også villigheten til å betale for denne.    

Driveren og «bjella-kua» i det globale finansmarkedet vil fortsett være USA. Til tross for at det norske 

markedet temporært overstyres av lav oljepris og Eurosonen er bekymret over Hellas, vil verdens 

markedene fortsette å følge det amerikanske.  Vi kan stå foran et «déja vu» av den  5-år lange 

oppgangsperioden  på slutten av 1990-årene. Da gjelder det å danse mens musikken spiller. 

 

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. 


