
God resultatsesong i USA 

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. 

Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent i løpet av mai. Hittil i år er indeksen opp 10,1 

prosent. Mot slutten av mai svekket oljeprisen seg, og norske kroner svekket seg 3,2 prosent mot US 

dollar i mai.  

I USA ble det først rapportert 1. kvartal BNP-vekst på 0,2 prosent. Når den endelige revideringen kom 

var tallet -0,7 prosent. Svakere nøkkeltall i USA sår tvil om omslaget i amerikansk økonomi er 

bærekraftig. S&P500 indeksen har steget moderate 1,1 prosent i mai, slik at markedene er litt på tå 

hev i forhold til ytterligere svake nøkkeltall. Det er spesielt arbeidsmarkedstallene som har vært 

tilfredsstillende, selv om de siste «jobbless claims» tallene, altså antall arbeidssøkende, har vært 

stigene i mai. Med lavere arbeidsledighet mener man at veksten vil komme. De langsiktige 

amerikanske rentene har steget noe. Årsaken er at inflasjonen justert for mat- og energipriser er 

kommet opp i 1,8 prosent. Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, har en langsiktig 

målsetting å holde denne inflasjonen på 2 prosent. Beveger den seg rundt 2 tallet kan sentralbanken 

ville se det formålstjenlig å heve renten for å stagge en eventuell økning i inflasjonen. Den høye 

dollarkursen virker negativt på amerikansk økonomi. Eksporten svekkes, og importerte varer blir 

billigere, men USA importerer relativt lite. Den amerikanske resultatsesongen viser jevnt over at de 

børsnoterte selskapene går bra. Da blir spørsmålet hva som kan løfte markedet videre.  

I Europa er spørsmålet om Hellas er i stand til å betale forfall på lån fra IMF, det internasjonale 

pengemarkedsfondet. Hellas forsøker å komme kreditorene i møte slik at landet kan få utbetalt 7,2 

milliarder euro i kriselån. I stedet kan det bli aktuelt å la Hellas vente til slutten av juni med å 

innbetale alt fire innbetalinger til IMF, hvorav det første forfaller 5.juni. Slik vil forhandlingene kunne 

fortsette uten at Hellas må erklære seg betalingsudyktig.  Samtidig innrømmer EU at det er risikabelt 

hvis Hellas likevel ikke greier å forhandle frem en avtale. Konsekvensene vil være uforutsigbare, og 

folk vil kunne ta ut pengene sine av bankene. Hellas prøver å sette en stopper for dette ved å innføre 

gebyr på minibankuttak. Til syvende og sist vil nok antakelig EU løse Hellas sine problemer.  Med 

mindre Hellas-problemene blir for store, forventes det fortsatt bedring i eurosonen. 

Oppkapitalisering av bankene, lave renter og rikelig med likviditet har hjulpet. Rapportert 

kredittvekst indikerer videre økonomisk vekst. 

DNB har sett nærmer på gjelden til 2 200 børsnoterte kinesiske selskaper. Resultatet er nedslående 

og kan være forstadiet til en bankkrise. Gjelden til disse selskapene har økt fra 130 prosent av 

kinesisk BNP i 2008 til 210 prosent av kinesisk BNP i 2015. Den største delen av gjeldsveksten har 

kommet i det såkalte skyggebankmarkedet. Gjeldsutviklingen i privat sektor i Hong Kong og Kina 

skiller seg klart ut.  
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IMF mener dog at Kinas valuta yuan er «fair priset» og ser ikke umiddelbare svakhetstegn i Kina.  BNP-

veksten i Kina kommer sannsynligvis rundt 6 prosent, mens veksten i 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015 i 

snitt var på 5-tallet. Myndighetene er åpenbart bekymret, og det kommer nok nye tiltak de neste 

månedene. Så langt er kredittiltak prioritert. Hvorvidt det løser de underliggende problemene gjenstår å 

se. 

BNP-veksten i India steg 7,5 prosent år/år i 1.kvartal, litt mer enn forventet. Landet vokser nå litt 

raskere enn Kina. Vekstmotorene i emerging markets leverer altså varene. 

Vi har lagt bak oss resultatsesongen for 1. kvartal, og sektormessig var det veldig ujevne utslag blant 

nordiske selskaper. Til tross for lavere oljepris var det oljeservice aksjene som gjorde det best i forhold 

til forhåndestimater. Analytikerne har altså nedgradert disse aksjene for mye. Dette forklarer litt av 

oppgangen som har vært i oljeservice aksjer i april og mai. Videre har bankene rapportert gode 

resultater, mens telekom og farmasi har gitt svakere resultater enn forventet. På geografisk basis var 

det flest danske selskap som overrasket på den positive siden. I motsatt ende finner vi svenske 

selskaper som i stor grad leverte som forventet.  

Til tross for en marginalt lavere oljepris i mai, vil en lavere oljepris enn tidligere senke aktiviteten i norsk 

økonomi. Oljeprisen sank 2 prosent i mai fra 66,78 til 65,46 US dollar per fat. Høyere arbeidsledighet og 

lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi taler for at Norges Bank kommer med et rentekutt på 0,25 prosent 

i juni. På den annen side var detaljomsetningen på et høyt nivå, noe som kan utsette rentekuttet.  

Vi tror at den lave renten fortsatt vil støtte godt oppunder realverdi aktiva slik som eiendom og aksjer. 

Aksjemarkedet har imidlertid steget ufortrødent oppover, og på et eller annet tidspunkt vil investorene 

bli fristet til å ta gevinst. I slike situasjoner kan det komme kortsiktige nedgangsperioder på børsene.  

Utvalgte nøkkeltall for mai 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.05.2015

OSEBX 0,99 % 10 års stat, Norge 1,51

MSCI AC World 3,87 % 10 års stat, USA 2,10

S&P 500 1,05 % 3 mnd NIBOR 1,45

FTSE 100 0,34 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,19 % Brent spot -1,87 %

Euro/USD -1,98 % Gull 0,46 %

Euro/NOK 1,16 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.5.2015:    99,5733 

FORTE Pengemarked leverte en avkastning på 0,20 prosent i mai, noe vi må si oss godt fornøyd med i 

dagens lavrenteregime. Til sammenligning steg fondets referanseindeks, ST1X  med 0,09 prosent. Hittil i 

år er avkastningen 1,03 prosent mot indeksens 0,38 prosent.  Fondet er nummer en i sin kategori på 

Oslo Børs hittil i 2015! 

3 måneders Nibor sank fra 1,50 prosent til 1,45 prosent i mai, og har med andre ord falt marginalt. 3 

måneders Nibor fortsetter å holde seg på dette nivå, ettersom Norges Bank unnlot å kutte i sin 

innskuddsrente i mai. Her er utviklingen i den norske kjerneinflasjonen avgjørende, men mye kan tyde 

på at denne går ned, ettersom norske kroner har styrket seg noe. Arbeidsledigheten har steget, og 

dette taler også for et rentekutt i juni. 

Kredittpåslaget - påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld - på de 

norske senior bankpapirene er tilnærmet uendret fra forrige måned. Kombinasjonen av plasseringer til 

særvilkår i banker og noen lengre papirer, har fungert godt i starten av 2015. Rentene på 

særvilkårsplasseringene er nå på vei ned og vi har redusert vår andel plassert i disse. 

Veksten i eurosonen har tatt seg opp, godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i 

finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig og det er lenge til det blir snakk om presstendenser. 

Sentralbanken vil derfor fullføre sitt program for kjøp av statsobligasjoner og det er antakelig lenge til 

det blir snakk om noen renteøkning. De lange rentene har derimot korrigert kraftig opp, og brutt den 

fallende trenden fra i fjor. Også norske lange renter har steget, både som følge av korreksjonen 

internasjonalt og reduserte forventninger til rentekutt fra Norges Bank. I den korte delen av kurven ser 

vi lite potensiale for videre oppgang. De lange forwardrentene er derimot fortsatt på lave nivåer og kan 

ha større potensiale for videre oppgang. 

Det er mye som tyder på at vi får en renteforhøyelse i USA til høsten. Arbeidsmarkedet er strammet til, 

og det er lite kapasitet tilbake. Lønnsinflasjonen har begynt å stige, målt på visse parametere, og den 

senere tids stigning i kjerneinflasjonen har gitt den amerikanske sentralbanken (Fed) større tro på at 

man vil nå inflasjonsmålet på 2 % på litt lengre sikt. Usikkerheten er begrenset for tiden, selv om 

faktorer som Hellas og veksten i de fremvoksende økonomier innebærer en risiko. Det fremgår av de 

seneste uttalelser fra Fed at de ønsker å forberede markedet på den første renteforhøyelsen i år, dette 

dels for å unngå for mye usikkerhet i markedet. Fed vil allikevel gjerne ha bekreftet at den svake 

veksten i 1. kvartal skyldes midlertidige forhold, og at veksten er kommet tilbake til den ønskede 2,5 % 

før man hever renten. 

Konsekvensene for FORTE Pengemarked er at vi ikke venter å få noen drahjelp avkastningsmesssig av 

høyere korte renter på kort sikt, men til høsten vil en eventuell stigning i amerikanske renter kunne 

påvirke det norske rentebildet og gi noe høyere avkastning i fondet. 

I løpet av måneden har fondet blant annet gjort handler i Orkdal Sparebank og Pareto bank. 

Ansvarlig forvalter: Elisabeth Gisvold 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.5.2015:    111,5497 

Mai ble en megt god måned for FORTE Obligasjon. Avkastningen steg med hele 0,75 prosent mot 

indeksen ST4X, som steg med 0,43 prosent. Hittil i år har fondet steget 0,61 prosent. Årsaken til at 

fondet hadde såpass fin utvikling er at norske 5 års swap-renter har falt 10 basispunkter, samtidig som 

kredittpåslaget,- påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, har 

sunket. Fondet topper fortsatt sine lister på Oslo Børs sett på 1, 2 og 3 års historikk!  

5 års Nibor sank fra 1,75 prosent til 1,65 prosent i løpet av mai. Nedgradering av 1. kvartalsveksten i 

USA senket tilsvarende rente i USA, og var det var den utløsende faktoren for det norske 

langrentefallet. Lavere langrenter øker kursene på fastrenteobligasjonene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Utviklingen i 5 års Nibor fra desember 2013 til mai 2015 

3måneders Nibor falt marginalt i mai med en endring fra 1,50 prosent til 1,45 prosent. Norges Bank 

unnlot å kutte i sin innskuddsrente i begynnelsen av måneden, noe som fører til at 3 måneders Nibor 

fortsetter å holde seg rundt dette nivået. Høyere arbeidsledighet og lavere aktivitetsnivå i norsk 

økonomi taler for at Norges Bank kommer med et rentekutt på 0,25 prosent i juni. Høyt nivå på 

detaljomsetningen kan derimot føre til utsettelse av rentekuttet.  

I mai er det foretatt salg av fondsobligasjoner fra Sparebanken Vest og DNB Bank, og i ansvarlig lån fra 

Sparebanken Sogn og Fjordane. Det er i tillegg solgt seniorlån fra Storebrand ASA. Ved slutten av 

måneden ble det kjøpt inn ansvarlig lån i Melhus Sparebank.  

Rentene er lave, og fondet består av 50 prosent fastrente, og 50 prosent flytende rente. Modifisert 

durasjon er 2,26 år. Fondet er derfor godt posisjonert for en stigning i langsiktige renter. Fondet 

«yielder» nå 4,02 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i porteføljen, vil 

den effektive avkastningen fremover bli 4 prosent årlig frem til forfall på verdipapirene. En løpende 

yield på 4 prosent et relativt høyt nivå i dagens marked, og kan være god og ha i påvente av at 

langsiktige renter stiger videre.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.5.2015:    96,3334 

Mai ble en bra måned for FORTE Kreditt. Fondet steg med 0,71 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,93 

prosent. Fondets indeks, ST1X, er til sammenligning opp 0,09 prosent  i mai og 0,38 prosent hittil i år. 

Det var god fart i høyrentemarkedet i mai, selv om oljeprisen kom litt ned. 

Antallet utstedelser i høyrentemarkedet har økt i mai, og en svært liten del av utstedelsene ga negativ 

avkastning. Selv om vi ser positiv kursutvikling, så er spreadinngangen vi har sett i det siste i ferd med å 

bremses på grunn av alle nyutstedelsene i april og mai. Oljeprisen har ligget flatt og til dels sunket noe i 

mai, og det har tatt bort noe av støtten for ytterligere spreadinngang. Det norske høyrentemarkedet 

har høy samvariasjon med oljeprisen da om lag 70 prosent av utstedte obligasjoner er innenfor olje-/

offshoresektoren.  

En stabilisering av oljeprisen på 70-80 dollar per fat vil være positivt for prisingen av norske 

høyrenteobligasjoner fremover. Etterspørselen etter BB-ratede papirer er god og vi fortsetter å tro at 

veletablerte B-kreditter som nå prises med ufortjente høye kredittspreader vil oppleve økt interesse 

fremover. 

Forvaltningskapitalen i fondet har vokst og FORTE Kreditt har gjort flere nyinvesteringer i mai. Kjøpet av 

Seadrill bidro til å heve fondets yield. Vi gjorde også et bytte i Det norske oljeselskap. Vi kjøpte litt i et 

anvarlig lån, og solgte for tilsvarende i selskapets seniorlån til 2020. Videre er det gjort små kjøp i 

Austevoll Seafood, Ocean Yield og Norwegian Air Shuttle.  Sparebanken Vest er vektet marginalt ned. 

Som følge av dette fortsetter vi å vekte fondet mer opp mot BB eller bedre, for å forbedre ratingen av 

fondet ytterligere. 

Sektorallokeringen i fondet vises i figuren under.  

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er 7,9 prosent per 31.05.2015. Teoretisk vil 

dette si at dersom obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder porteføljen uendret, vil 

avkastningen de neste 12 månedene bli ca. 7,9  prosent. Fondet hadde per månedsskiftet en høy 

kontantbeholdning. Dette påvirker den løpende avkastningen, som vil stige så snart disse midlene er 

plassert. 74 prosent av porteføljen har rating BB eller bedre. Kredittløpetiden er 3,6 år og 

rentefølsomheten (rentedurasjonen) 0,2. 

Høyrentemarkedet er inne i en positiv trend, og vi mener at FORTE Kreditts portefølje er godt 

posisjonert for å kunne gi en god avkastning også videre utover i 2015. 

 

 



FORTE Norge 

Kurs per 31.5.2015:    113,8334 

Avkastningen til FORTE Norge ble- 0,9 prosent i mai, og til sammenligning steg indeksen 1,2 prosent. Hittil i 

år har fondet steget med 8,5 prosent, mens referanseindeksen, OSEFX, har økt med 10,4 prosent. FORTE 

Norges vinner i forrige måned, DNO, falt tilbake hele 22,1 prosent i mai, noe som ga 2,1 prosent negativt 

bidrag denne perioden. Dette utgjorde hele fondets avvik i forhold til referanseindeksen.  

Den beste aksjen ble Høeg LNG som økte 16,5 prosent. Selskapet bygger og driver mottaksterminaler, 

såkalte FSRU, for flytende gass montert på store skip og som går på faste kontrakter med typisk løpetid 

mellom 10 og 20 år. Selskapet kunngjorde denne måneden sin syvende FSRU kontrakt. Den forventes å bli 

fulgt opp med minst to nye skip de neste 3-4 årene. 

Det Færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost fulgte tett på, med en kursstigning på 16,1 prosent.   I 

forhold til de fleste norske oppdretterne har selskapet færre biologiske utfordringer på grunn av sin 

geografiske beliggenhet.  Det er heller ikke omfattet av boikotten mot Russland, og leverer nå i stort monn 

til dette markedet. Til sammen har dette ført til svært gode marginer som norske oppdrettere ikke kan nå 

opp til. De norske oppdretterne har måttet snu seg rundt og finne nye markeder for den 10 prosent 

andelen som Russland tidligere utgjorde. Dette har gått bemerkelsesverdig bra, med bare et relativt lite 

prisfall som følge. I andre halvår forventer vi mindre kostnader i forbindelse lus og sykdom samt lavere 

fórkostnader.  Det vil gi økte marginer i bransjen.  Kursene i Salmar og Norway Royal Salmon steg 

henholdsvis 2,8 og 1,6 prosent siste måned. 

De store «børslokomotivene» i fondets portefølje hadde en bra utvikling siste måned. Forrige måneds 

tapere, Yara og Norsk Hydro, ga 5,1 og 4,2 prosent avkastning, inkludert utbytte, og tilsvarende leverte 

DNB 5,0 prosent og Telenor 3,6 prosent.  Selvaag Bolig viste også en fin stigning med 4,6 prosent. 

Norwegian Air var på et tidspunkt opp over 10 prosent, endte måneden med et fall på 1,9 prosent. 

Kongsberg-gruppen og Borregaard leverte også negativt, henholdsvis, 1,9 prosent etter utbytte og 3,9 

prosent. I tråd med oljeprisen falt Det norske falt 9,1 prosent denne måneden.  Selskapets balanse har 

blitt styrket den sener tid og vi forventer positive nyheter rundt utbyggingene av Ivar Aasen og Johan 

Sverdrup i tiden fremover. Det bør løfte aksjekursen.   

 DNO falt tilbake 22,1 prosent i mai, hovedsakelig som følge av at det ikke kom noen nyheter om 

eksportbetalinger vedrørende Tawke-feltet i Kurdistan. Selskapet har nå ferdigstilt investeringene som har 

økt produksjonskapasiteten til 200 tusen fat om dagen, og sitter fortsatt igjen med en meget sterk 

balanse. Samtidig har det en positiv kontantstrøm fra sitt begrensede salg i det lokale markedet.  DNO kan 

derfor trygt vente til eksportavtalene kommer på plass.  Sluttkursen i mai på 11 kroner reflekterer en 

rabatt på 10 prosent i forhold til verdien av selskapet dersom det kun blir lokalt salg de neste 50 årene. 

Muligheten for eksport i fremtiden tillegges altså ingen verdi. Det mener vi blir feil.  Et konservativt 

kursmål dersom betalingsmekanismene mellom myndighetene i Kurdistan og Bagdad kommer plass er 26 

kroner, altså en kursstigning på 136 prosent.  Skulle det ta tre år før avtalen kommer på plass blir det 

fortsatt over 40 prosent årlig avkastning. Vi tror ventetiden blir mye kortere og beholder derfor posisjonen 

i DNO.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 31.5.2015:    153,6486 

FORTE Global oppnådde en avkastning på 3,31 prosent i mai. Verdensindeksen i norske kroner steg 3,87 

prosent i samme periode. Hittil i år har fondet steget 9,63 prosent mot 10,09 prosent i indeksen. Det er 

investeringene som er gjort i USA som har bidratt mest til avkastningen i FORTE Global i mai. Både US 

Small cap, Teknologiaksjene og Farmasiaksjene ga en oppgang på mellom 6 og 7 prosent, godt hjulpet 

av en stigende US dollar. 

I løpet av mai har FORTE Global investert ytterlige i større europeiske aksjer. Dette gjorde vi gjennom T. 

Rowe Price, et velrenommert fondsselskap, som har meget bra resultater å vise til når det gjelder 

forvaltning av europeiske aksjer. Veksten i eurosonen har tatt seg opp, godt hjulpet av lavere oljepris, 

svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig og det er lenge til det blir 

snakk om presstendenser. Vi tror derfor at det er et stort potensiale i Europeiske aksjer fremover. 

I Tyskland har DAX indeksen vært uforandret i mai, men er opp 16,4 prosent hittil i år. Svake 

konjunkturer i Europa senker rentene, og den europeiske sentralbanken ECB har innført kvantitative 

pengepolitiske lettelser. Aksjemarkedet i Tyskland har dermed fått fornyet tro på fremtiden. I Europa og 

Norden har FORTE Global en overvekt i small cap aksjer.  

Det er spesielt aksjebørsen i New York som har holdt bra stand i mai. S&P 500 satte «all-time high» 

igjen den 21. mai. Indeksen steg 1 prosent i mai, men er opp bare 2,4 prosent hittil i år. Også i USA har 

FORTE Global en overvekt i small cap aksjer, det vil si i relativt små amerikanske selskaper der en 

amerikansk forvalter vil ha fordel av lokal kunnskap.  

Deltakelsen i emerging markets har gitt svakest avkastning i FORTE Global i mai, og her har 

avkastningen vært negativ. Emerging Market indeksen, som er en samleindeks for markedet utenfor 

USA, Japan og Vest Europa, har sunket 4,0 prosent i mai, men er opp 5,8 prosent så langt i år. En 

tredjedel av FORTE Global er investert i dette markedet, hovedsakelig i large cap fond. Dette fordi 

størrelsen på bedriftene er viktig i et vekstscenario. Mye av det skyldes valutaeffekter. Vi har imidlertid 

fortsatt tro på god økonomisk vekst i disse markedene. 

Svakest avkastning i mai var Latin amerikanske 

aksjer, hvor spesielt Brasil er skadelidende av en 

lav oljepris. Øst europeiske aksjer lå flatt. 

Russland er også avhengig av høyere energipriser.  

Den lave renten medfører økt global økonomisk 

vekst, noe som vil være gunstig for 

aksjemarkedene. Vi tror derfor at det er et godt 

valg å sitte med en godt diversifisert global 

aksjeportefølje fremover. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Trønder 

FORTE Trønders teknologi-aksjer ga mest positivt bidrag i mai, mens oljerelaterte aksjer trakk mest ned. 

Verdien i fondet ble nesten uendret med 0,1 prosent nedgang for måneden. Til sammenligning steg 

fondsindeksen på Oslo Børs med 1,2 prosent. Så langt i år har fondet økt med 8,4 prosent og indeksen 

10,4. De siste 12 måneder er tilsvarende tall 14,9 prosent økning for FORTE Trønder og 8,2 prosent for 

indeksen. 

Nasdaq-selskapet Atmel  Corp, som utvikler mikro-kontrollere på Heimdal, ble fondets vinner i mai med 

kursstigning på 19,5 prosent.  Bare 3 prosent av dette skyldes valutaeffekt. Q-Free fortsetter 

oppgangen, og steg 7,2 prosent. Hittil i år har aksjen steget 41,5 prosent. Den nye ledelsens fokus på 

mindre, men hyppigere kontrakter ser ut til å bære frukter.   Nordic Semiconductor var i en periode før 

månedslutt ned hele 9 prosent, men endte opp 1,7 prosent. Selskapet kunngjør alle nye kontrakter over 

1 mill dollar, og da det var stille i et par uker, ble markedet engstelig. Et par store kontrakter like før 

månedslutt brakte dem imidlertid tilbake over anslaget for andre kvartal. Vi benyttet anledningen til å 

kjøpe når kursen falt. 

Polaris Media leverte 15,6 prosent avkastning i mai, inkludert 1 krone i utbytte, tilsvarende 5 prosent 

direkteavkastning. De leverte et bra kvartalsresultat hvor annonseinntektene overrasket positivt, med 2 

prosent nedgang det siste året, mens det totale annonsemarkedet for aviser og blader har falt 19 

prosent. Ved hjelp av den digitale veksten økte faktisk Adresseavisen sine annonseinntekter. Polaris 

eierandelen i Finn.no anslås å være verdt 17 kroner per aksje, og da kursen for Polaris ligger på 20 

kroner anser vi aksjen som sterkt undervurdert.  Resterende del av selskapet blir da priset til to ganger 

kontantstrøm fra driften, mens Schibsted handles for 24 ganger.  

Oppdrettssektoren ser nå ut til å komme tilbake, etter å ha levert dårligere på Oslo Børs enn markedet 

for øvrig hittil i år.  Siste måned leverte oppdrettsaksjene et positivt bidrag på 0,6 prosent. Det 

forventes at kostnaden i forbindelse med sykdom og lakselus blir mindre denne sommeren enn i fjor, og 

at lakseprisen vil stige igjen utover høsten. Samtidig har fórkostnadene falt i forhold til fjor. Vi er derfor 

positive til vider fremgang for sektoren, og har økt eksponeringen fra 23,5 til 28,5 prosent av 

porteføljen. Det skjedde ved kjøp av flere aksjer i Salmar.  Beholdningen i Sparebanken SMN ble 

redusert tilsvarende etter at egenkapitalbeviset hadde veldig bra verdiøkning forrige måned. De 

regionale sparebankene bidrog tilsammen 0,3 prosent i mai. Sparebanken Møre leverte positivt med 

2,4 prosent kursøking, mens de andre bankene trakk ned.  

Oljesektoren hadde ingen god måned i mai. De tre Røkke-selskapene, Det norske, Kværner og Aker, ga 

til sammen et negativt bidrag på 1,4 prosent til fondet etter kursfall på henholdsvis 9,1 prosent, 8,5 og 

6,8 prosent. Vi ser flere triggere for kursøking i Det norske, men kortsiktig er vi mest spente på 

Kværner, der tildelingen av boligdekket til Johan Sverdrup er svært avgjørende for selskapet.  Vi tror 

den ender hos Kværner, noe som ganske sikkert vil løfte aksjen. 

Alt i alt er vi positive til utviklingen på Oslo Børs og trønderske selskaper. 

Kurs per 31.5.2015:    134,0499 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk - Hvor går oljeinvesteringene? 

Den kraftige produksjonsveksten av amerikansk skiferolje var blant årsakene til det dramatiske fallet i 

oljeprisen i fjor høst. Ikke så veldig alvorlig hevdet mange, et så stort fall vil gjøre skiferolje ulønnsomt 

og derved redusere produksjonen slik at oljeprisen snart kommer tilbake.  Nå ser det imidlertid ut til at 

denne tesen kanskje ikke holder, og det kan få store følger for den norske oljenæringen. 

Industrien har svart raskt på utfordringene, og har kuttet kostnader slik at 

et nytt oljefelt i dag antas å være 20 prosent billigere enn for bare et år 

siden. For eksempel har kostnadene til de mange produksjonsbrønnene 

som må bores blitt redusert med 50 prosent. Disse endringene fører til at 

«superprofitten» i service industrien vil være borte i lang tid, til fordel for 

oljeselskapene som utvikler feltene.  En kostnadsreduksjon på 20 prosent for Johan Sverdrup feltet vil 

ha stor betydning for feltøkonomien, og vil ha en relativt større betydning for Det norske og Lundin enn 

Statoil. Når det er sagt, skal man huske at mens utbyggingskostnaden er redusert 20 prosent, har 

oljeprisen falt over 40 prosent. Avkastningen i nye offshore oljefelt er derved vesentlig redusert for alle 

parter.  

Det er ytterligere problematisk for norsk oljeindustri at kostnadene innom skiferolje har falt minst like 

mye som for offshore, antagelig et sted mellom 25 og 30 prosent. Økonomien i å investere i ny 

skiferproduksjon har således styrket seg relativt til offshore produksjon.  Break-even prisen for nye 

skiferfelt har falt fra rundt 80 dollar til 65 dollar fatet, og det i seg selv gir heller ikke incitament til å 

stenge ytterligere produksjon. Man ser allerede at antallet borerigger i drift på land er i ferd med å ta 

seg opp igjen etter den store reduksjon i første kvartal.  Et av poengene til fordel for skiferproduksjonen 

at investeringsprofilen i skiferolje er helt forskjellig fra store offshore utbygginger. Offshore er det 

enorme utgifter i forkant av produksjonsoppstart, mens investeringer i skiferolje fordeles mye jevnere 

og er mere fleksible for justeringer gjennom produksjonsperioden. De fleste oljeselskapene kjemper om 

dagen en intens kamp for å opprettholde en positiv kontantstrøm. Det er derfor lett å tenke seg at 

mindre kapitalintensive, og mere fleksible prosjekter blir fortrukket selv om de kanskje har noe lavere 

avkastning målt gjennom hele prosjektets levetid.  Det taler til skiferoljens fordel, og er ikke positivt for 

norsk offshorenæring. 

De seneste årene har offshore service næringen økt kapasiteten vesentlig i påvente av stor 

etterspørselsvekst de neste årene.  Men nå har oljeselselskapene kuttet kraftig i 

investeringsbudsjettene, og mye tyder på at kuttet blir minst like store for neste år. Mange løpende 

kontrakter er i ferd med å utgå og må erstattes til helt andre betingelser, samtidig som at et stort antall 

nye fartøy og rigger er på vei inn i inn i markedet. Mange av disse vill måtte gå direkte i opplag. Samtidig 

velger næringen å si opp ansatte og dermed mye av kunnskapsbasen, i form av dyktige ingeniører. Det 

hjelper næringen i å ri av den kortsiktige stormen, men gjør den svakere til å møte oppgangen når den 

vender tilbake. 

I en slik situasjon for landets største næring er det et tankekors at Statoil, som er tiltenkt en rolle som 

nasjonens redskap for å styre oljeutviklingen, inntar en tilsynelatende passiv rolle i forhold til denne 

utfordringen for norsk økonomi.  I stedet for å lede an med nye investeringer når det nå er ledig 

kapasitet og lave kostnader, har også de satt investeringsbremsene på.  Mantraet nå er å låne penger 

for å kunne fortsette høye utbyttebetalinger. Samtidig vil antagelig de begrensede nye investeringene i 

større grad bli allokert til landbasert skiferolje i USA.  


