
Gresk drama 

Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. 

Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden. Hittil i år er indeksen opp 

8,6 prosent. Greske gjeldsforhandlinger la en demper på aksjemarkedene i juni. 

Det foregår tøffe forhandlinger mellom Hellas og lederne for Den europeiske sentralbanken (ESB) og 

Det internasjonale pengefondet (IMF). Hellas sitter med 1,6 milliarder euro i lån til kreditorene IMF, 

ESB og EU. Den greske sentralbanken varslet at Hellas kan forlate både eurosonen og EU dersom 

landet ikke oppnår en avtale med kreditorene. Forhandlingene med Hellas er nå inne i tolvte time, og 

det er antagelig siste anledning til å komme til enighet dersom parlamentene i Hellas og Tyskland skal 

kunne godkjenne en eventuell avtale før deadline. Finansmarkedene holdt seg bemerkelsesverdig 

bra etter at Hellas gikk i mislighold med sin statsgjeld. I Hellas ble det annonsert en folkeavstemming 

om Hellas skulle godta forhandlingutkastet fra EU. Resultatet ble et rungende nei. Mest sannsynlig 

forblir Hellas i eurosonen. Den politiske viljen til å holde eurosamarbeidet intakt er høy, og Hellas er 

en strategisk viktig partner med sin geografiske plassering. Hellas selv ønsker å forbli en del av 

eurosamarbeidet, fordi en «grexit» sannsynligvis vil stille Hellas i en særdeles vanskelig posisjon. Hvis 

avtalen kommer i havn, vil det kunne være positivt for aksjemarkedene. Den europeiske 

konsumprisindeksen steg med 0,3 prosent på årsbasis i mai, ifølge foreløpige tall. Det er opp fra en 

nullvekst i april og høyere enn forventningene, som lød på en oppgang på 0,2 prosent. Dette er første 

registrerte økning i eurosonens KPI på seks måneder. Uten litt inflasjon vil enhver økonomi få svekket 

vekst, slik at dette vil kunne være positivt for europeiske aksjer.  

I privat sektor i USA steg antall sysselsatte med 201 000 personer i mai, omtrent på linje med 

markedets forventninger. Sysselsettingstallene ses på som en indikator for de offisielle 

arbeidsmarkedstallene. Det ble skapt 280 000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i mai. 

Forventningene var 226 000 nye jobber, slik at tallet var overraskende sterkt. Markedene anså at en 

så positiv nyhet ville fremskynde en renteoppgang, og børsene gikk derfor ned på nyheten. Siden 

finanskrisen har USA hatt lave renter og det knytter seg spenning til om det vil bli mulige renteøkning 

i tiden fremover. En renteøkning i USA vil bli sett på som et endelig bevis på at den amerikanske 

økonomien går bedre. På den litt mer negative siden var den amerikanske innkjøpssjefsindeksen litt 

mindre optimistiske enn ventet. Innkjøpsindeksen er imidlertid i positivt terreng. 

Kina fortsetter å sette ned rentene. Det har de siste månedene vært en betydelig volatilitet i de 

kinesiske aksjemarkedene. Luften gikk til dels ut av aksjeballongen i Shanghai. Indeksen for de 300 

største bedriftene sank 14 prosent i juni. Mange småsparere som har kommet inn i markedet den 

siste tiden har solgt i panikk. 
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Konsumprisindeksen i Norge steg 0,2 prosent fra april til mai. På årsbasis steg konsumprisindeksen 2,1 

prosent. Dette var som analytikerne hadde ventet. Kjerneinflasjonen, som var på 2,4 prosent, var lavere 

enn Norges banks estimat på 2,6 prosent. Norges bank kuttet dermed sin innskuddsrente med 0,25 

prosent fra 1,25 prosent til 1 prosent. Regionalt nettverksrapport fra Norges Bank bekrefter at norsk 

økonomi er inne i en tøff periode, og grunntonen er at veksten har avtatt og vekstutsiktene faller. Men 

ikke alle av de 300 spurte bedriftene melder om dårlige tider. Eksportbedriftene rapporterer om god 

produksjonsvekst, og venter stabil veksttakt det nærmeste halvåret. Eksportbedriftene mener at 

veksten er kommet mye takket vare bedret konkurranseevne som følge av en svakere krone. Enkelte 

eksportbedrifter melder også om vekst i etterspørselen fra det amerikanske markedet. Rapporten var 

av avgjørende betydning for at Norges bank senket sin innskuddsrente i juni.  

Finansdepartementet kunngjorde en økning av bankenes motsykliske kapitalbufferkrav til 1,5 prosent 

fra 30. juni 2016. Dette var høyere enn markedet hadde forventet, og vil antagelig redusere den 

kortsiktige utbyttekapasiteten til bankene. 

En lavere oljepris enn tidligere vil senke aktiviteten i norsk økonomi. Oljeprisen sank 2,86 prosent i juni 

fra 65,46 til 63,59 US dollar per fat. Oljekartellet OPEC holdt som ventet produksjonskvoten uendret på 

30 millioner fat olje per dag. Den nåværende produksjonsgrensen har vært gjeldende i mer enn tre år. I 

mai pumpet likevel de 12 OPEC-landene opp 31,6 millioner fat per dag, den tolvte måneden på rad med 

høyere produksjon enn kvoten. Det nærmer seg en avtale mellom Iran og det internasjonale 

atomenergibyrået. Dette vil medføre at sanksjoner mot Iran vil forsvinne. Olje fra Iran vil øke 

tilbudssiden, og det forventes at oljeprisen vil kunne falle noe tilbake. En rapport fra Saudi-Arabia viser 

at landet produserte et rekordhøyt volum på 10,33 millioner fat per dag i mai. Saudi-Arabia forventer 

høy etterspørsel etter olje. De amerikanske råoljelagrene krymper. Oljeproduksjonen i USA i mai var 

imidlertid på sitt høyeste nivå på 43 år. 

Lave renter medfører at verdsettelsen av realaktiva slik som aksjer og eiendom stiger. Inntil markedet 

får et grep om hva som vil skje videre i Hellas–krisen er det sannsynlig at markedet vil fortsette å falle 

de neste par ukene, for så å gi et godt kjøpstidspunkt. Da vil fokus rettes mot resultatfremleggelsene for 

andre kvartal, som kan bli bedre enn mange har forventet.  Sammen med gode makrotall ellers i verden 

kan det lede til et hyggelig andre halvår på verdens børser.  

Utvalgte nøkkeltall for juni 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.06.2015

OSEBX -2,57 % 10 års stat, Norge 1,84

MSCI AC World -1,35 % 10 års stat, USA 2,34

S&P 500 -2,10 % 3 mnd NIBOR 1,33

FTSE 100 -6,64 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,04 % Brent Future -2,86 %

Euro/USD 1,38 % Gull -1,45 %

Euro/NOK 2,39 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.6.2015:    99,6987 

FORTE Pengemarked leverte en avkastning på 0,13 prosent i juni, noe vi er forholdsvis fornøyd med i 

dagens lavrenteregime. Til sammenligning steg fondets referanseindeks, ST1X med 0,07 prosent. Hittil i 

år er avkastningen 1,16 prosent, mot indeksens 0,45 prosent. Fondet troner klart øverst på listen i sin 

kategori på Oslo Børs hittil i 2015! 

Som et resultat av usikkerheten rundt situasjonen i Hellas har vi begynt å se typisk «flight to quality» i 

rentemarkedet. Tyske og amerikanske renter går ned og norske renter følger etter. Den svenske 

Riksbanken valgte å senke reporenten med 0,1 prosent til -0,35 prosent ved månedsskiftet. I tillegg ble 

støttekjøpsprogrammet utvidet med 45 milliarder svenske kroner, til en totalsum på 135 milliarder. På 

forhånd var det ventet at den svenske renten ville holde seg uendret. I Norge sank 3 måneders NIBOR 

fra 1,43 prosent til 1,33 prosent, etter at Norges Bank senket sin innskuddsrente fra 1,25 prosent til 1 

prosent. Når Norges Bank setter ned rentene, vil det innebære lavere rentekuponger på FRN (Floating 

Rate Notes) lån fremover. Det er ventet ytterligere en rentesenking på 0,25 prosent i løpet av året fra 

Norges Bank. Vi forventer derfor at lavrenteregimet vil vedvare utover året. 

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

norske senior bankpapirene falt med 2 basispunkter i juni. Kombinasjonen av plasseringer til særvilkår i 

banker og noen lengre papirer har fungert godt. Rentene på særvilkårsplasseringene er nå på vei ned og 

vi har redusert vår andel plassert i disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredittpåslaget for norske bankpapirer - Kilde: DNB Markets 

 

FORTE Pengemarked har hatt god fart relativt sett, i forhold til sammenlignbare fond i 2015. Vi vil jobbe 

hardt for å holde vår posisjon i markedet utover i året og således være det foretrukne alternativet til 

bankplasseringer. 

Ansvarlig forvalter: Elisabeth Gisvold 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.6.2015:    111,4457 

FORTE Obligasjon mottok den 1.juli Lipper Fund Awards Nordic 2015 fra Thompson Reuters, for 

konsistent god avkastning siste 3 år! I juni hadde fondet en avkastning på - 0,09 prosent mot indeksen 

ST4X, som falt -0,25 prosent. Hittil i år har fondet steget 0,51 prosent. Fondet topper fortsatt sine lister 

på Oslo Børs sett på 1, 2 og 3 års historikk, og er nummer 2 av 30 fond hittil i år! 

Årsaken til at fondet har hatt såpass moderat utvikling, er at norske 5 års swap-renter har steget hele 

14 basispunkter. Samtidig har påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av 

gjeld sunket marginalt.  5 års NIBOR steg fra 1,64 prosent til 1,78 prosent i løpet av juni. Høyere 

langsiktige renter senker kursene på fastrenteobligasjonene.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Utviklingen i 5 års NIBOR fra desember 2013 til juni 2015 

3måneders NIBOR falt i juni med en endring fra 1,45 prosent til 1,33 prosent. Norges Bank kuttet i sin 

innskuddsrente med 0,25 prosent fra 1,25 prosent til 1 prosent. Høyere arbeidsledighet og lavere 

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

prosent i 2015. Stigende inflasjon som følge av en svakere norsk krone kan derimot føre til at det ikke 

blir flere rentekutt. Lavere 3 måneders NIBOR vil medføre lavere kupongrenter på FRN’er fremover. 

I juni er det foretatt kjøp av fondsobligasjoner fra Sparebanken Vest og et ansvarlig lån fra Totens 

sparebank. Salg er foretatt i fondsobligasjoner fra Sparebanken Møre, Sparebanken Rogaland og 

Sparebank1 SMN og Nordea Bank. Salg er også gjort i seniorlån fra Storebrand ASA og ansvarlig lån i 

Eika Boligkreditt. 

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

durasjon er 2,40 år. Fondet er derfor godt posisjonert for en stigning i langsiktige renter. Fondet 

«yielder» nå 3,99 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i porteføljen, vil 

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

løpende yield på 4 prosent et relativt høyt nivå i dagens marked.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.6.2015:    95,6903 

Juni ble en forholdsvis svak måned for FORTE Kreditt. Fondet falt -0,67 prosent. Hittil i år er fondet opp 

2,24 prosent. Fondets indeks, ST1X, er til sammenligning opp 0,07 prosent  i juni og 0,47 prosent hittil i 

år. Oljeprisen kom litt ned i løpet av måneden, og det var først og fremst Oil Service som fikk en 

nedgang. 

Antallet utstedelser i høyrentemarkedet har sunket i juni. Den negative kursutviklingen har kommet 

som en følge av fallende oljepris og greske gjeldsforhandlinger. Oljeprisen falt 2,6 prosent i juni, og det 

har økt spreadene på utstedte lån. 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 50-60 dollar per fat vil være negativt for prisingen av norske 

høyrenteobligasjoner fremover. Etterspørselen etter BB-ratede papirer er forsåvidt god, og vi fortsetter 

å tro at veletablerte B-kreditter, som nå prises med høye kredittspreader, vil oppleve økt interesse 

fremover. 

Forvaltningskapitalen i fondet har vokst og FORTE Kreditt har gjort flere nyinvesteringer i juni. Det er 

kjøpt fondsobligasjoner fra Sparebanken Møre, Sparebanken Rogaland og  Sparebank1 SMN. Videre er 

eksponeringen i BW Offshore og Seadrill økt. Vi har også økt eksponeringen mot fondsobligasjonen ti 

DNB i US Dollar. Som følge av dette fortsetter vi å vekte fondet mer opp mot BB eller bedre, for å 

forbedre ratingen av fondet ytterligere. 

Sektorfordelingen er slik pr. 30.06.2015 : 

 

 

 

 

 

 

Den effektive renten i fondet er 7,5 prosent per 30.06.2015. Teoretisk vil dette si at dersom 

obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder porteføljen uendret, vil avkastningen de neste 12 

månedene bli ca. 7,5 prosent. 83 prosent av porteføljen har rating BB eller bedre. Kredittløpetiden er 

4,7 år og rentefølsomheten (rentedurasjonen) 0,82. 

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. En løsning i Hellas vil kunne roe 

markedene og gi en god utvikling utover høsten. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Norge 

Kurs per 30.6.2015:    113,7870 

FORTE Norge avsluttet første halvår bra i forhold til resten av markedet. Fondet kom inn negative 0,04 pro-

sent i juni, mens referanseindeksen falt 2,01 prosent. Hittil i år har fondet levert 8,43 prosent netto avkast-

ning. Referanseindeksen steg 7,97 prosent i samme periode.  Siste 12 måneder leverte fondet 0,7 prosent 

bedre enn indeksen. Fondets overvekt innen shipping sektoren har vært avgjørende for meravkastningen i 

år. 

Investeringene i shipping, som i snitt utgjorde 14 prosent av fondets kapital i juni, leverte 2 prosent i posi-

tivt bidrag under perioden. Avance Gas steg hele 28 prosent, Ocean Yield leverte 13 prosent, mens Høeg 

LNG og Tanker Investement kom inn med 5 og 4,5 prosent.  Utsiktene de neste par årene ser stadig bedre 

ut for disse aksjene. Samtidig er de fortsatt lavt priset på P/E, har solide balanser og betaler svært bra ut-

bytter. Vi realiserte noe gevinst i Avance denne måneden, men for øvrig beholder vi posisjonene. Med 8,7 

prosent kursøkning i juni fortsatte Det norske å gjøre det langt bedre enn de andre to norske oljeprodu-

sentene, Statoil og DNO. Fondet eier fortsatt ingen aksjer i Statoil, mens siste måneds ventetid i DNO gav 

et tap på 5,9 prosent. Norwegian og Yara var også gode bidragsytere med 7,6 og 4,5 prosent oppgang. 

Foruten DNO, veide Nordic Semiconductor og Norsk Hydro mest på tapslisten. Vi realiserte en god gevinst 

ved å gå ut av Selvaag Bolig, mens det ble et realisert tap på salget av BW Offshore. Forsøket på en gjen-

inntreden i Oil Service skulle vise seg å være for tidlig. 

Hittil i år står også shippinginvesteringene frem som beste sektor med 4,8 prosent bidrag til totalavkast-

ningen. Det norske har leverte 3,4 prosent bidrag etter 54,6 prosent avkastning. Da er det synd at 3,2 pro-

sent av disse gikk tapt gjennom en tilsvarende stor investering i DNO. Norwegian har levert 1,3 prosent til 

fondet, det samme som Yara, mens Telenor har bidratt 1,1 prosent. Oppdrett sektoren, hvor fondet har 

stor overvekt med 16 prosent eksponering, leverte ikke helt opp til forventningene, med 1,1 prosent bi-

drag etter avkastning på 6,9 prosent. På grunn av tilbudsvekst og stadig større etterspørsel etter laks tror 

vi at sektoren er inne i en såkalt «supersyklus», med høyere avkastning enn normalt over en lengere peri-

ode enn normalt. Derfor vil fondet fortsatt ha en høy eksponering mot sjømatsektoren. Det er fint å se at 

normalt tryggere aksjer som Orkla, Kongsberg- gruppen og Sparebankene Midt-Norge og Nord-Norge har 

gitt solide 2,4 prosent i positivt bidrag. Orkla tok vi inn ved nyttår og solgt med 39 prosent gevinst i april, 

samtidig som at vi sikret 21 prosent for i år i Sparebanken Nord-Norge. Kongsberg-gruppen og Spareban-

ken Midt-Norge har levert henholdsvis 33 og 19,7 prosent og beholdes videre. Opera, som vi solgte etter 

resultatskuffelse og massivt fall i februar, samt Norsk Hydro og DNO har vært de største taperne i første 

halvår med negative bidrag på henholdsvis 1,6 prosent, 1,2 og 3,2 prosent.  

Vi tror selskapsresultatene for andre kvartal som snart skal fremlegges kan bli bedre enn mange har fryk-

tet. Tilsammen med bedre makroøkonomiske tall fra Europa og USA kan det lede til en fin høst på Oslo 

Børs. Samtidig forventer vi at FORTE Norge fortsetter å levere meravkastning.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 30.6.2015:    151,6486 

Relativt sett ble juni en grei måned for FORTE Global. Avkastningen ble minus 1,12 prosent, litt bedre 

enn referanseindeksen, MSCI World omregnet til norske kroner, som falt 1,35 prosent. I lokale valutaer 

falt verdensindeksen 2,3 prosent. I første halvår leverte fondet 8,40 prosent avkastning mens indeksen i 

kroner økte 8,60 prosent. Foruten fallet i kronekursens har indeksen steget 2,6 prosent. Omregning til en 

svakere kronekurs har løftet avkastningen i både fondet og indeksen. 

Tre ting preget verdens børser i juni. I USA var det et blandet utfall på makronyhetene. 

Arbeidsmarkedstallene blir stadig bedre, mens forventningsindeksen falt noe. Til sammen blir det tolket 

som at Fed vil vente med rentehevingen til slutten av året eller i 2016, og løftet derved børsen. 

Shanghai børsen, som bare er åpent for lokale investorer, har sett en nedgang på over 35 prosent siden 

topp i april. Det har vært usikkerhet hvorvidt dette vil smitte over i den øvrige økonomien i Kina. Så 

langt er det imidlertid lite som tyder på det. Til sist ser det fem år lange greske drama ut til å nærme 

trykt på «risk-off» knappen og søkt trygge havner, hovedsakelig i USA og i obligasjonsmarkedet.  For 

første halvår kan vi legge til utviklingen oljeprisen som en viktig faktor. Med utsikt til at store mengder 

Iransk olje skal treffe et allrede mettet markedet har dette nå fått ny aktualitet. 

Foruten fondet for amerikanske small cap aksjer, falt de fleste andre investeringer relativt likt i juni. 

Hittil i år har europeiske small caps gitt 20,3 prosent avkastning, mens amerikanske IT-aksjer og small 

caps har levert henholdsvis 10,6 og 13,9 prosent. Health care har vært den beste sektoren på børsene i 

år, og fondets farmasi investeringer kom inn med 13,6 prosent. Den relative overvekten i Norden har 

gitt 13,5 prosent avkastning. «Flight to safety» førte til at emerging markets ikke levde helt opp til 

forventningene. Øst–Europa fondet gledet med 7,2 prosent avkastning, mens den øvrige eksponeringen 

gav 4,1 prosent. Det er imidlertid godt foran MSCI emerging markets indeksen som steg 3,6 prosent i 

norske kroner.  

Det ble gjort én endring i porteføljen i juni ved at 

Oslo Børs BULL ETF ‘en, som utgjorde ca 4 

prosent i fondet, ble erstattet av tilsvarende 

produkter for den amrikanske S&P indeksen og 

MSCI EAFE indeksen. MSCI EAFE representerer 

utviklede markeder utenfor USA. Fordelingen 

mellom disse er 40/60, omtrent likt med 

fordelingen i verdensindeksen.  Fondet er nå 31 

prosent eksponert mot USA, og 40 prosent mot Europa, hvorav eurosonen utgjør 18 prosent og Norden 

og UK henholdsvis 8 og 14 prosent. Japan og Australia er representert med 5 prosent. Emerging 

markets fyller ut de siste 24 prosentene.  

Vi er trygge på at FORTE Global vil fortsette å gi en meget bra avkastning. Drevet av stadig bedre 

makroøkonomiske tall og lave renter, ser børsene i USA og Europa ut til å stige videre. Den økonomiske 

veksten i de fleste fremvoksende markedene vil også etter hvert manifestere seg i økte aksjekurser. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Trønder 

I en svak børsmåned gjorde midt-norske selskaper det bedre enn snittet på Oslo Børs.  FORTE Trønders 

avkastningen ble -1,42 prosent i juni, mens fondsindeksen, OSEFX, gikk 2,17 prosent i minus. I første 

halvår har oppdrettssektoren påvirket fondet med negative 0,7 prosent, slik at avkastningen i fondet 

kom inn på 6,82 prosent, samtidig som at indeksen steg 7.92 prosent.  De siste tolv måneder har FORTE 

Trønder levert 7,9 prosent netto avkastning. Det er 4,4 prosent bedre enn indeks i samme periode 

Siste måned leverte oljesektoren det beste bidraget med 0,8 prosent etter 8,7 prosent kursstigning i 

Det norske og 6,6 prosent fra Aker. Etter at Det norske fikk justert ned andelen i Johan Sverdrup, som 

følge av at de ikke godtok den første fordelingen mellom partnerne, har aksjekursen holdt seg relativt 

bra. Det tyder på at stadig flere investorer innser at aksjen er fundamentalt underpriset. Til tross for at 

Kværner ble tildelt kontrakten for boligdekket til Johan Sverdrup falt aksjen videre i juni, og da var det 

på tide for oss å selge ut av aksjen. I forbindelse med oppkjøpsrykter i USA steg Atmel hele 13,3 prosent 

i juni. Bidraget på 0,6 prosent ble imidlertid oppspist av Nordic Semiconductor, som veier mere i fondet, 

og som falt med 7,4 prosent. Ordreinngangen har vært noe lavere enn forventet i andre kvartal, men da 

Nordics ordretilgang sjeldent har en jevn fordeling, tror vi det vil bli utlignet i neste kvartal.  Oppdrett ga 

null i bidrag i juni. Lerøy Seafood økte 6,1 prosent, mens SalMar og NRS var nesten uendret. Marine 

Harvest falt 7 prosent, og vi valgte å redusere eksponeringen mot sektoren ved å selge ut av denne 

aksjen.  

I første halvår har Det norske gitt klart best avkastning og bidrag. Inklusive noen vellykkede trader, og 

kursoppgang på 39 prosent, var fondets avkastning på aksjen hele 60,3 prosent. Det ga et positivt 

bidrag på 4,7 prosent i fondet.  Den langsiktige finansieringen for selskapet er kommet på plass, og 

utbyggingen av Ivar Aasen, hvor Det nor er operatør, ser ut til å bli ferdig til rett tid og innom budsjett. 

Det var mange som ikke trodde på det. Teknologiaksjene Nordic Semiconductor, Q-Free og Atmel har til 

sammen bidratt 4,2 prosent av totalavkastning i første halvår. I snitt gav disse aksjen en avkastning på 

24 prosent. Next Biometrics har falt 16 prosent og trakk totalavkastningen ned 0,8 prosent. 

Sparebankene har i snitt gitt 14,7 prosent avkastning og bidro 2,9 prosent til avkastningen. 

Oppdrettssektoren ble en skuffelse i første halvår etter at lakseprisen ble ca. 10 prosent lavere enn 

antatt. Til tross for utbetaling gode utbytter ble totalavkastningen minus 2,1 prosent på fondets 

lakseaksjer. Med 30 prosent av fondets midler investert i sektoren ble det negative bidraget 0,7 

prosent.  Vi tror lakseprisen vil stige i annet halvår, og fondet har nå ca. 25 prosent eksponering mot 

sektoren. Kjøpet i Orkla ved inngangen av året ble avhendet i april med 44,9 prosent avkastning og 0,8 

prosent i bidrag. Tapere i Norske Skog, EMGS, og Kværner har blitt solgt ut med tap på 38,7 prosent og 

ga 2,9 prosent i negativt bidrag. 

FORTE Trønder er nå meget bra posisjonert for andre halvår.  Vi forventer meravkastning i oppdrett og 

vi ser også videre oppgang i Det norske, og teknologiaksjene samtidig som at sparebankene vil fortsatt 

levere jevn og god avkastning.   

Kurs per 30.6.2015:    132,1438 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk - Stolt vinner av Lipper Fund Awards 2015 

Å lykkes som fondsforvalter krever erfaring, tålmodighet og ikke minst dyktighet. Kundene stiller høye 

krav til risiko og avkastning. Klarer et selskap eller fond å levere solid risikojustert avkastning over tid, 

kan det bli tildelt priser og utmerkelser. Den mest prestisjefylte prisen er Lipper Fund Awards. 

FORTE Obligasjon er tildelt utmerkelsen Lipper Fund Awards Nordic 2015. Fondet har gitt høyest 

risikojustert avkastning de siste tre årene sammenlignet med sine 29 respektive konkurrenter i 

kategorien norske obligasjoner. FORTE Obligasjon er FORTEs største fond med en forvaltningskapital på 

1,1 milliarder kroner. I oktober 2014 ble fondet tildelt den høyeste rankingen med fem stjerner av 

ratingbyrået Morningstar.  

Lipper Fund Awards arrangeres av fondsanalyseselskapet Lipper. Gjennom 40 år har det anerkjente 

selskapet levert fondsanalyser og selskapsinformasjon til markedet. Lipper er eid av mediekonsernet 

Thomson Reuters, som er verdensledende innen informasjon- og datainnsamling for bedrifter og andre 

profesjonelle aktører. 

Hvert år blir Lipper Fund Awards tildelt fond og fondsselskap som har utmerket seg med å gi høy 

risikojustert avkastning over tid, sammenlignet med tilsvarende fond i samme kategori. Tildelingen skjer 

i 15 land rundt om i verden. 

Utmerkelsen gis etter en tre, fem- og tiårsperiode i kategoriene rente-, aksje- og kombinasjonsfond. I 

tillegg gis det utmerkelser til de fondsselskapene som over en tre års periode har gitt høyest samlet 

gjennomsnittlig avkasting med flere fond i alle kategoriene.  

Vi er stolte over utmerkelsen og de resultatene fondet har gitt de siste tre årene. Vi takker kundene 

våre som har gitt oss tillitten og vært med på å bygge opp fondet til det vi ser i dag.  

 


