
Januar 2016 vil bli husket som en negativ måned i aksjemarkedene, og « januareffekten» så vi 

ingenting til denne gangen. De globale aksjemarkedene sank betydelig fra starten av året. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 6,0 prosent i januar. Oslo Børs sank 

imidlertid hele 8,1 prosent som følge av lavere oljepris. 

Markedsuroen startet i Kina helt i begynnelsen av januar. I løpet av de seks første handledagene var 

det tre dager hvor den kinesiske børsen falt mer enn fem  prosent. Det kinesiske aksjemarkedet er 

forbeholdt kinesere, og er således et lukket marked.  Utlendinger må handle på Hong Kong-børsen. 

Dette kan bidra til at det kinesiske markedet svinger mer enn andre globale børser. Usikkerheten 

begynte  å bre seg ut over de aller fleste børsene rundt om i verden, etterhvert som det kinesiske 

aksjemarkedet sank markant. I en slik situasjon blir ofte det amerikanske aksjemarkedet det 

foretrukne, på grunn av at dette markedet ansees for å være en trygg havn, og S&P 500-indeksen i 

USA falt bare 5 prosent i januar. 

Den amerikanske sentralbanken holdt renten i ro i januar. Dermed ble det ingen endring fra 

desember, da sentralbanken gjennomførte den første rentehevingen siden 2006. I desember mente 

sentralbanken at de vil heve renten med 1 prosent i 2016 og fortsette med flere rentehevinger i 

2017. Ingen forventet at sentralbanken skulle røre renten denne gang, ettersom aksjemarkedet blitt 

svekket seg i januar. De lave rentene har begunstiget aksjemarkedet, og så lenge inflasjonen ikke 

stiger til urovekkende nivåer , vil dette pågå en stund til. Arbeidsmarkedet betraktes fortsatt som 

sterkt. Fremover venter sentralbanken at økonomien vil fortsette å vokse i moderat tempo, og at 

arbeidsmarkedet vil fortsette å bedre seg. Neste rentemøte i USA er i mars. Noen amerikanske 

nøkkeltall har vært skuffende. Ordreinngangen for varige goder falt 5,1 prosent i desember, noe som 

var overraskende mye. Dog er arbeidsledigheten på vei ned. 

Europa er i ferd med å komme ut av en resesjon. Inntjeningen til europeiske aksjeselskaper ligger an 

til å ta seg opp i tiden som kommer. Når i tillegg den europeiske sentralbanken fører en ekstremt 

ekspansiv pengepolitikk, og trolig vil utvide denne enda mer, gir det svært fordelaktige forhold for 

store europeiske aksjeselskaper. Samtidig har arbeidskraftkostnadene i Europa falt 

sammenhengende i flere år. Til tross for at arbeidsledigheten  faller, er den fortsatt på høye nivåer. 

Det vil ta lang tid før en eventuell lønnsvekst tiltar i Europa. Fundamentale forhold tilsier da at 

potensialet for inntjeningsvekst er størst for europeiske aksjer  i 2016.  

Kinesisk økonomi leverte en vekst på 6,9 prosent i 2015, den svakeste siden 1990. Selv om veksten 

ble lavere enn på lang tid, er den i tråd med myndighetenes mål om en vekst rundt syv prosent i 

løpet av et år. Det forventes om lag samme vekst i 2016. Mange markedsaktører sår tvil om hvorvidt 

tallene er korrekte.Etter at den kinesiske børsen falt kraftig i begynnelsen av januar var det mange 

som fryktet at det skulle være flere negative overraskelser i vekstallene, men på mange måter roet 
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tallene det kinesiske aksjemarkedet seg. Det kinesiske statistikkontoret  ser ingen tegn til en brå 

realøkonomisk nedgangsperiode. 

Prisen på et fat nordsjøolje sank 4,5 prosent i januar, fra 37,60 dollar per fat i begynnelsen av måneden 

til 35,91 dollar per fat ved slutten av måneden. Il øpet av måneden var oljeprisen helt nede i 27,1 dollar 

per fat. Den lave oljeprisen senker aktivitetsnivået i norsk økonomi. Statistisk Sentralbyrå melder om 

dystre utsikter for industrien, og norske industriledere melder om at produksjonen gikk ytterligere ned i 

det siste kvartalet i 2015. Forventningene til det første kvartalet i 2016 er negative innefor store deler 

av industrien, noe som tyder på en videre nedgang i konjunkturforløpet. Det er spesielt leverandører til 

olje- og gassektoren slik som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer som sliter mest. 

Gjennomsnittlig kapasitetesutnyttelse er beregnet til 76,5 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2015. 

Dette er det laveste nivået som er registrert siden 3. kvartal 2009. Dette betyr også at den norske 

arbeidsledigheten vil stige noe. 

Svensk økonomi  stikker fra både norsk økonomi, resten av Norden og det meste av Europa. Den 

svenske konjukturindikatoren tyder på en økonomisk vekst opp mot 6 prosent. Industriveksten slår ut i 

økt sysselsetting, men foreløpig ikke i mer optimistiske husholdninger. Husholdningene har fortsatt stor 

tro på egen økonomi, mens tiltroen til landets økonomi synker. Veksttallene har ikke hatt noen effekt 

på inflasjonen, og dermed har Riksbanken holdt styringsrenten negativ. Dette har gitt sterke stimulier til 

svenske selskaper. I sum er svenske utsikter det motsatte av de norske, hvor konjunkturen faller, mens 

inflasjonen er over Norges Banks målsatte inflasjon. Antallet svenske bedrifter som mangler kvalifisert 

arbeidskraft stiger, mens i Norge er det arbeidsledigheten som stiger.  

Det relativt store aksjefallet vi har vært vitne til, medfører at aksjene er blitt rimeligere i forhold til 

fremtidig inntjening. Dette kan derfor være en god kjøpsmulighet. 

Utvalgte nøkkeltall for januar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.01.2016

OSEBX -8,08 % 10 års stat, Norge 1,41

MSCI AC World -6,03 % 10 års stat, USA 1,93

S&P 500 -5,07 % 3 mnd NIBOR 1,17

FTSE 100 -2,54 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,95 % Brent Future -4,28 %

Euro/USD -0,29 % Gull 5,32 %

Euro/NOK -2,21 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.1.2016:    97,9988 

Relativt sett fikk FORTE Pengemarked god start på 2016. I januar leverte fondet 0,19 prosent, mens 

referanseindeksen ga 0,02 prosent.  

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av seniorgjeld (spreaden) har økt 

med cirka 6 basispunkter i januar. Dette førte til at kursene på papirene i fondet sank svakt. Det høye 

kredittpåslaget for bankpapirer forsatte altså å stige i januar. FORTE Pengemarked sitter for tiden med 

om lag 30 prosent i særinnskudd i bank og 15 prosent på bankkonto. Årsaken er at vi venter på at 

kredittspreadene skal nå en topp, før vi benytter innskuddene til å kjøpe ytterligere verdipapirer til 

fondet. Vi vil forsøke å få så høyt kredittpåslag på verdipapirene som mulig, for å øke yielden 

(fremoverskuende effektiv rente) i fondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 måneders NIBOR gikk fra 1,13 prosent til 1,17 prosent i januar. Dette hadde en svak negativ 

innvirkning på fondet, fordi rentepapirene da synker svakt i verdi. Norges Bank har latt være å kutte 

renten ved de siste rentemøtene , og grunnen er at inflasjonen har kommet illevarslende høyt. Årsaken 

til den høyeinflasjonen er først og fremst den lave oljeprisen, som har senket kronekursen. Importerte 

varer blir dermed dyrere, noe som igjen slår ut i høyere inflasjon. 3 prosent kjerneinflasjon medfører at 

realrenten er negativ. Over tid skal rentene dekke opp for forringelsen av pengeverdien som 

inflasjonene bidrar til. For å unngå negativ realrente må enten inflasjonen komme ned eller renten 

settes opp.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.1.2016:    107,3320 

FORTE Obligasjon er nummer en i sin kategori på Oslo Børs både på 1, 2, 3 og 4 års historikk! FORTE 

Obligasjon hadde en fin start på året og steg 0,40 prosent i januar, mens fondets indeks, ST4X, steg 0,39 

prosent.  

Rentene er fortsatt lave, og fondet består av 51 prosent fastrentepapirer og 49 prosent papirer med 

flytende rente. Norske 5 års Nibor swap-renter sank  7 basispunkter fra 1,23 til 1,16 prosent i løpet av 

januar, noe som hadde positiv effekt på fastrentepapirene. I januar gikk 3 måneders NIBOR fra 1,13 

prosent til 1,17 prosent, noe som bidro marginalt negativt i porteføljen av papirer med flytende rente. 

Det er ikke blitt omsatt noen verdipapirer i porteføljen i løpet av januar.  

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld (spreadene) steg om lag 6 

basispunkter for seniorlån, 10 basispunkter for ansvarlig lån og 5 basispunkter for fondsobligasjoner. 

Dette har bidratt svakt negativt til porteføljen.  Vi tror at spreadene kommer inn igjen i løpet av 1. 

halvår, spesielt dersom likviditeten i rentemarkedet bedrer seg og bankene begynner å nærme seg det 

nye kapitalkravene de står ovenfor. Bankene har ikke mottatt noe individuelt tilleggskrav, men 

Finanstilsynet meddelte høsten 2015 at bankene skal ha en ren kjernekapital per 31. desember 2016 på 

14,5 prosent. Sparebanken Vest og SpareBank 1 SMN har rapportert om en ren kjernekapitaldekning på 

henholdsvis 13,7 og 13,6 prosent ved utgangen av 2015. Disse bankene ser derfor ut til å nå kravet om 

en ren kjernekapital på minimum 14,5 prosent ved utgangen av 2016. 

Utviklingen i 5 års Nibor Swaprente fra januar 2013 til januar 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Infront 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjerneinflasjonen er oppe i en årsvekst på 3,0 prosent.  Høy inflasjon betyr at det er en viss risiko for at 

langsiktige rentene kan begynne å stige, spesielt når aksjemarkedet stiger. Fordi kjerneinflasjonen er 

såpass høy, forventer vi ikke at de lange rentene skal gå ytterligere ned. Fondet er godt posisjonert for 

en eventuell stigning i langsiktige renter. Fondet «yielder» (fremoverskuende effektiv rente) nå 4,47 

prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i porteføljen, vil den effektive 

avkastningen fremover bli om lag 4,47 prosent årlig, frem til forfall på verdipapirene. En løpende yield 

på rundt 4,5 prosent et relativt høyt nivå i dagens lavrentemarked, og vi ligger godt an til å gi våre 

kunder den beste avkastningen blant alle norske obligasjonsfond i vår kategori! Hvis kredittspreadene 

krymper i løpet av året, vil FORTE Obligasjon få en meget god avkastning i 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.1.2016:    79,9533 

Kredittmarkedet utviklet seg svakt i januar. Den viktigste faktoren som forklarer den negative 

utviklingen sist måned var oljeprisen, som falt under 30 dollar per fat i løpet av måneden. Oljeprisen har 

siden kommet noe opp, noe som gjør oss mer optimistiske for neste måned. FORTE Kreditt hadde en 

negativ avkastning på 5,18 prosent. Til sammenligning hadde DNBs Norwegian High Yield Index Hedged 

en negativ avkastning på 4,07%.   

Utviklingen i kredittmarkedet vises gjennom utviklingen i kredittpåslagene for obligasjoner i ulike 

sektorer, som vist i figuren under. Det er særlig forsyningsskipsrederier, riggselskaper og oljeselskaper 

som har merket økningen i kredittpåslagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Utvikling i kredittspreader, kilde: Fearnley Securities. 

Obligasjoner i de samme sektorene forklarer kursfallet i Forte Kreditt.  Det største bidraget til negativ 

avkastning kom fra SeaDrill, mens det kom positive bidrag fra Sparebank 1 Buskerud-Vestfold, 

Norwegian Air Shuttle og Protector Forsikring. 

Vi tror at kredittsyklusen er i ferd med å bunne ut (se denne månedens Skråblikk). I tråd med dette ble 

det gjennom januar gjort visse omleggingener i porteføljen.  Viktigst er det at andelen av kontanteter 

ble redusert markant. Disse midlene fant veien til relativt konservative investeringer i det svenske og 

norske høyrentemarkedet. Kjøpene ble gjort bredt over ulike sektorer:  Protector Forsikring (finans), 

Exmar (skipsfart), Bakkafrost (oppdrett), Moberg Pharma (farmasi) og Björn Borg (konsumentvarer).  

Eksponeringen mot Norwegian Air Shuttle (flyselskap) ble også økt i løpet av januar. Det ble gjort et 

bytte fra deler av Seadrill beholdningen til Transocean for å oppnå en høyere grad av diversifisering i 

riggsektoren.  

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



I høyrentemarkedet foregår det to viktige restruktureringer, henholdsvis i Havila Shipping og i Polarcus 

(godkjent). Vi følger utviklingen i disse restruktureringene nøye, siden de trolig vil danne mønster for 

eventuelle ytterligere restruktureringer i fremtiden.  En balansert behandling av ulike interessentgrupper 

vil være gunstig for høyrentemarkedet. FORTE Kreditt holder per i dag hverken obligasjoner i Havila eller 

Polarcus. 

Fremover ser vi at volatiliteten i høyrentemarkedet vedvarer, samtidig er kursene på obligasjoner som er 

rammet av markedsuroen kommet så langt ned at den effektive renten danner en bastant buffer for 

negative hendelser. Risikobildet er derfor nå mere balansert, noe som gir håp om et balansert marked og 

god avkastning på sikt. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.1.2016:    105,3299 

Den positive «januareffekten» i aksjemarkedet glimret med sitt fravær i år, og i likhet med 

internasjonale markedet falt Oslo Børs fondsindeks  8,65 prosent. Vi finner mager trøst i at FORTE Norge 

bare tapte 5,37 prosent. Dette er likevel 3,28 prosent bedre enn referanseindeksen, og FORTE Norge 

hadde dermed tredje beste avkastning blant mer enn femti norske aksjefond i perioden. De siste 12 

månedene har FORTE Norge levert 3,8 prosent bedre avkastning enn referanseindeksen, OSEFX. 

Ikke uventet ga sjømatsektoren, der fondet har 21 prosent av investeringene, igjen det beste bidraget. 

De største posisjonen i sektoren, Salmar og Bakkafrost, hver med 4,5 prosent av fondet, leverte 

henholdsvis 9,1 og 10 prosent positiv avkastning i januar. De øvrige, Marine Harvest, NRS og Havfisk falt 

i snitt med en prosent. Utsikter til gode priser i lang tid fremover, høy kontantstrøm og hyggelige 

utbytter gjør sektoren til en relativt trygg havn i et ellers usikkert marked, som domineres  av den lave 

oljeprisen. 

Oljeprisen steg imidlertid noe mot slutten av januar pgg investeringene i DNO og Det norske, som til 

sammen utgjør 16 prosent i fondet, ga positiv avkastning med henholdsvis 0,8 og 2,8 prosent. Det ble 

nylig kjent at myndighetene i Kurdistan innfører et nytt betalingssystem som i større grad sikrer DNO 

inntekter. Det er positivt. Fortsatt er det  et svært negativt sentiment vedrørende oljeservice-aksjer. 

Samtidig sier de fleste aktørene at de er klar til å gå inn sektoren så snart oljeprisen styrker seg. Vi tror 

det vil skje i løpet av andre halvår, og finner det derved verdt å posisjonere seg litt i forkant. Etter å ha 

vært ute av oljeservice i 18 måneder har vi derfor nå gått inn igjen ved å kjøpe PGS-aksjen. Selskapet 

har en solid balanse og vi ser PGS som en klar vinner når markedet bedrer seg.  

Fondets investering i tankfart skuffet stort siste måned, der Tanker Investment og Frontline falt 

henholdsvis 19,5 og 27 prosent, noe som reduserte avkastningen i fondet med 2,5 prosent. Med høy 

oljeproduksjon og mye olje som skal befraktes, har inntjeningen til tankrederiene vært god den senere 

tid. Flåteverdiene har imidlertid falt i takt med stadig mere ledig kapasitet hos veftene, slik at prisen på 

nybygg har falt betraktelig. Verdien i shippingsegmenter med stor omsetting av skip, slik som i tank, blir 

til tider i størrer grad basert på skipsverdiene enn inntjening i selskapet. Vi tror vi nå ser maksimal effekt 

av dette og at fokusen igjen rettes mot den  gode inntjeningen. Avance Gas og Høeg LNG hadde bare 

moderat nedgang i januar, mens «finansieringsselskapet» Ocean Yield falt hele 12 prosent. Sistnevnte 

har en b enn tidligere unn solid balanse og betaler utbytte i underkant av 10 prosent. Vi forventer 

derfor en rask rekyl  i denne aksjen.  

Norwegian falt hele 19 prosent i januar, hovedsakelig som følge av bekymringer knyttet til hvorvidt 

selskapet vil kunne finansiere alle de nye flyene de har bestilt. De siste dagene har imidlertid selskapet 

annonsert gunstige finansieringsavtaler for de 58 neste leveringene. Vi mener således bekymringen nå 

er overdrevet og ser stor oppside aksjen. Yara falt hele 15 prosent, også det finner vi overdrevet.  Lave 

priser for gass, som er største innsatsfaktor i produksjonen, og lav kronekurs motvirker pressede priser i 

gjødselsmarkedet. På den gledelige siden finner vi Nordic Semiconductor som vi bunnfisket i løpet av 

januar, og som deretter steg 20 prosent.   

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Vi konstaterer også liten oppgang i Gjensidige, og kursfall som var mindre enn markedet i DNB og 

SpareBank1 SMN. Det samme var tilfelle for Kongsberg Gruppen, Veidekke og Selvaag Bolig. 

Det er stor usikkerhet i finansmarkedet om dagen til tross for at de underliggende økonomiske variabler 

ikke er så alarmerende. I denne situasjonen har imidlertid FORTE Norge levert markert bedre avkastning 

enn referanseindeksen den senere tid, og det forventer vi vil fortsette.  



FORTE Global 

Kurs per 31.1.2016:    147,7220 

Det ble en ny nedgangsrunde i de globale finansmarkedene i januar, der verdensindeksen for aksjer, 

MSCI World AC USD, som er fondets referenseindeks, falt 6,03 prosent. Med noe negativ valutaeffekt 

som følge av en styrking av norske kronen  ble avkastningen i FORTE Global minus 7,56 prosent siste 

måned. Siste 1 og 2 år har fondet fortsatt levert meravkastning i forhold til indeks på henholdsvis 3,2 og 

9,0 prosent.  

Till tross for den store volatiliten vi ser i de globale markedene er de fleste makroøkonomiske tall 

relativt positive og rettferdigjør ikke nedgangen vi nettopp har opplevd. Usikkerheten som forårsaker 

dette baserer seg i hovedsak på svake råvarepriser, inkludert oljeprisen, svakere vekst i Kina og 

rentehevinger i USA. Lave råvarepriser er positivt for forbrukere og de fleste økonomier i den utviklede 

del av verden. Det burde ha løftet de fleste finansmarkedene, men i den senere tid har vi sett motsatt 

effekt.  For inntil ett år siden var verdens aksjemarkeder motkorrelert til oljeprisen, mens det siste året 

har aksjemarkedet vært 80 prosent korrelert til den fallende oljeprisen. Dette mener vi er en anomali 

som vil vil endre seg over tid. Antagelig vil ikke det skje før oljeprisen kommer tilbake på et noe høyere 

nivå, der det ikke svir så hardt for energisektoren. Vi ser den største faren for verdensøkonomien 

komme fra Kina, men tror ikke på en såkallt hard landing. Veksten blir klart lavere enn tidligere, men 

fortsetter mellom 5 og 6,5 prosent de neste årene, noe som vil være tilfredstillende for resten av 

verdensøkonomien. Etter at den amerikanske Fed rate har ligget stille i 11 år på 0,25 prosent, og med 

negativ rente i Europa og Japan, tror vi heller ikke at en moderate renteheving i USA medfører en større 

fare. 

Da det er få fundamentale forhold som tilsier så store fall i finansmarkedene, hvorfor har vi da fått  

denne nedgangen?  De fleste er enige om at det ikke handler om inflaterte verdier i markedet. Disse  er 

nå på moderate nivåer, historisk sett. Psykologi og usikkerhet spiller naturlig nok inn, men forklarer ikke 

alt. Spekulasjonene går nå på hvorvidt det er noen svært store «forced sellers» i markedet som driver 

de kursene ned. Kun de aller største investorene kan bevege markedet, og  blant disse finner man flere 

enorme statlige oljefond. Det norske oljefondet er involvert, men det er ikke usannsynlig at de enorme 

oljefondene til Saudi Arabia, Kuwait, Nigeria, Indonesia osv. nå er blitt nødt til å bidra med cash til sine  

respektive statskasser. Det kan tyde på at smertegrensen er i ferd med å nås for blant andre Saudi 

Arabia, og at oljekranene snart strammes til igjen. Et produksjonskutt på fem prosent kan nær doble 

oljeprisen fra dagens nivå, og da vil vi se en kraftig rekyl i aksjemarkedet.  

Det var ganske lik avkastning fra de forskjellige underfondene i FORTE Global denne måneden , der de 

fleste gikk mellom 6,5 og 9 prosent i minus. Fondene i fremvoksende økonomier leverte stort sett likt 

med fondene i Europa og USA. Det amerikansk small-cap-fondet utmerket seg negativt med et fall på 

16 prosent. Det ble imidlertid opphevet av gevinst på et amerikansk largecap-fond som vi kjøpte nær 

bunnen i januar. Denne investeringen erstattet» emerging markets infrastrukturfondet», som vi gikk ut 

av ved årets begynnelse. Fondets geografiske eksponering er nå 32 prosent i Europa, 37 prosent i USA, 

12 prosent i utviklede markeder i Asia og 9 prosent i fremvoksende økonomier. Kontantandelen på 10 

prosent representerer verdifult «tørt krutt»for nye investeringer når rett tid er inne.   

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder viste i januar  nok en gang sine defensive kvaliteter i et fallende marked. Som eneste 

norske aksjefond kunne Trønder levere  positiv avkastning i januar med 0,55 prosent. Det er 9,20 

prosent bedre enn fondsindeksen på Oslo Børs som falt  8,65 prosent. De siste 12 månedene har fondet 

gitt 18,5 prosent avkastning, noe som er 11,1 prosent bedre enn nest beste norske aksjefond  i samme 

periode!  Siden oppstarten i januar 2013 har fondet gitt en årlig netto avkastning på 10,6 prosent årlig, 

og det plasserer FORTE Trønder i topp 10 prosent av norske aksjefond de siste tre år. 

Viktigst for FORTE Trønders gode avkastning i januar, relativt til det øvrige markedet , var at aksjen i 

fondet unngikk de største fallene. Av betydning var også at vi økte kontantandelen i fondet  til rundt 10 

prosent i begynnelsen av måneden, da vi ante at Oslo Børs var på vei ned.  

Størst fall fikk fondet i Akva Group med 12 prosent. Det ble imidlertid utlignet av tilsvarende stigning i 

et annet oppdrettsservicefirma, NTS. Salmar, som utgør nesten 10 prosent av fondet, steg 9,8 prosent 

prosent , mens øvrige lakseaksjer, Lerøy, NRS og Marine Harvest gikk omtrentlig i null. Det norske, som 

også er en «10-prosenter» i fondet, steg 2,8 prosent som følge av at oljeprisen bedret seg mot slutten 

av perioden. Defensive Orkla, et gammelt Trønder-navn som vi gjerne tar inn i fondet under «regnværs-

dager», steg 5,9 prosent i januar.  

SpareBank1 SMN og Helgeland Sparebank falt litt mindre enn markedet, dvs. rundt 6 prosent, mens 

Sparebanken Møre og Melhus Sparebank lå flatt for måneden. Gjennom egenkapitalbevisene, som for 

praktiske formål er det samme som aksjer, betaler man i dag bare 60-70 prosent av den faktiske 

egenkapitalen bankene. Det synes vi er svært rimelig, og vi kjøper derfor stadig nye egenkapitalbevis for 

fondet. 

Blant teknologiaksjene gikk NEXT Biometrics best, med avkastning på 12,7 prosent, etter at vi kjøpte 

flere aksjer da markedet var på det laveste.  Vi kjøpe også flere Q-Free-aksjer på lave nivåer og unngikk 

derfor tap på denne posisjonen.  I Nordic Semiconductor, nok en aksje som utgjør i underkant av ti 

prosent i fondet, fortok vi mere «bunnfiske». Vi reduserte derved verdifallet til 3,4 prosent.  Det var 

morsomt å se at Polaris Media steg hele 25 prosent i januar, og vi kunne nå ønske at aksjen utgjorde 

mer enn sine 1,8 prosent i fondet. Meldingen om at Polaris hadde solgt ned sitt eierskap i Finn.no fra 

10,1 til 9.99 prosent utløste kursoppgangen.  Forklaringen  ligger i at Polaris nå kan vise verdien i Finn til 

markedsverdi i sine bøker, i stedet for til kostpris som er langt lavere. Det øker den bokførte 

egenkapitalen. Faktisk utgjør markedsverdien i Finn like mye som aksjeverdien av hele Polaris Media, og 

man får således all annen virksomhet «gratis» ved kjøp av aksjen. Denne undervurderingen skyldes i 

hovedsak den lave likviditen, eller omsetting i aksjen. Vi tror at rabatten er alt for høy og er tilbøylige til 

å øke posisjonen. 

Nasdaq-aksjen Atmel Corp, som har sin hovedaktivitet på Heimdal, ble kjøpt av et annet 

teknologiselskap i høst. Siden den tid har aksjekursen ligget stort sett uforandret, i påvente av det 

endelige oppgjøret for aksjen. I januar bestemte vi at tiden var inne for å selge aksjen. 

Kurs per 31.1.2016:    145,9890 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



I stedet  kjøpte vi  Medistim, et medisinskt teknologiselskap med utspring fra Trondheim. I USA lanserer 

selskapet  nå et nytt kvalitetsikringssystem for bruk under hjerte bypasskirurgi, som kan bli en stor 

suksess. 

Med dagens markeder og fremtidsutsikter er vi vært fornøyde med innretningen i FORTE Trønders 

portfølje, og vi er trygge på at fondet vil fortsette med å levere positiv meravkastning.  



Skråblikk: Klar for rekylen? 

Det har vært tøffe tider i høyrentemarkedet. Markedet har hatt en markant negativ utvikling. Siden 

markedet toppet i 2014, har markedet falt med cirka 22 prosent, målt ved utviklingen på DNBs High 

Yield Index. Det er særlig fallet i råvarepriser som har ført til den negative utviklingen. Oljeprisen er den 

viktigste driveren i dette markedet. Når markedet snur, gjør det det til gangs.   

Høyrentemarkedet har en tendens til å trende, enten går det godt eller så går det dårlig, men trenden 

vil til syvende og sist måtte snu. Uheldigvis har vi ikke tilstrekkelig lange indekser i vårt marked til å se 

på markedets risikoegenskaper i et lengre perspektiv. For å danne et bilde av de langsiktige 

egenskapene for høyrentemarkedet kan vi  se på et marked som ligner, men der vi har indeksdata 

lengre tilbake i tid. Et marked med en rekke likeheter med vårt hjemlige høyrentemarked er det 

amerikanske høyrenteobligasjonsmarkedet. Barcklays US High Yield Index er vist i figuren tilbake til 

1983. Vi har altså nærmere 33 år med data.   

Når vi ser på verdiutviklingen til det amerikanske høyrentemarkedet ser vi at verdiene stiger over tid.  

Tilveksten kan variere en hel del og er til tider kraftig negativ. Det finnes perioder der verdiveksten er 

rask og det er perioder der verdiene ligger relative flatt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter en svak periode følger gjerne en periode med hurtig postitiv verdiutvikling. Finanskrisen i 2008 ble 

fulgt av en sterk kursutvikling i høyrentemarkedet gjennom 2009. Dette skjedde samtidig som 

misligholdsfrekvensen var på sitt høyeste. Dette skjer når markedet har priset inn tilstrekkelig mye 

motgang.  Dagens prising i høyrentemarkedet impliserer en svært høy mislighetsrate. Dagens situasjon 

minner derfor om 2009.   

Å finne vendepunkter er notorisk vanskelig, men vi kan peke på indikasjoner – et vendepunkt bør være 

nær når: Råvareprisene stabiliserer seg, volatiliteten i markedet avtar, den økonomiske politikken ligger 

fast, valutakursen stabiliserer seg, sist og ikke minst: volatiliteten i kredittmarkedet avtar.   



Ser du slike tegn er det grunn til å vente en rekyl i kredittmarkedet.   Allerede nå kan det se ut til at 

valuta- og råvaremarkedene er i ferd med å stabilisere seg.  

Du kan lese en god nyhet fra figuren:  Det ser ikke ut til at du har så dårlig tid.  Perioder med hurtig 

verdiøkning i høyrentemarkedet varer gjerne ett års tid, etterfulgt av perioder med ordinær vekst.  

Investorer har derfor muligheten til å ta del i den positive markedsrekylen.  Vi tror at market nå er 

modent for en rekyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 


