
BREXIT – hva nå? 

I den britiske folkeavstemmingen om fortsatt medlemskap i EU stemte folket for å forlate EU. 

Dette har skapt stor usikkerhet både politisk og økonomisk, og de globale aksjemarkedene gikk på 

en smell.  

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 0,6 prosent i juni, men er opp 1,2 

prosent hittil i år. Oslo Børs hovedindeks sank -2,3 prosent. Oslo Børs er dermed ned -1,2 prosent 

hittil i år. 

I USA kom det rapporter om en 2. gangs revidert BNP-vekst for 1.kvartal på 1,1 prosent årlig vekst. 

Dette er over forventet vekst på 1 prosent, men nivået på tallet er ikke til å bli imponert over. 

Bedring i arbeidsmarkedet med lavere arbeidsledighet og færre søkere til ledighetstrygd har vært 

de første tegnene til bedring. Boligmarkedet i USA har blitt bedre, og konsumenttillits tallene har 

begynt å stige. Sentralbanken, Federal Reserve, har annonsert flere ganger at de vil sette opp 

rentene i 2016. Hittil har det blitt med økningen i desember 2015.Heving av renten er definitivt et 

signal om at den økonomiske veksten i USA er oppadgående. FED har derimot blitt mer «duete» 

og avventer rentehevingene. Dette betyr at heller ikke de ser helt klare tegn på at den 

amerikanske økonomien er i god form.   

Den store saken som har hatt effekt på markedene i juni er folkeavstemningen i Storbritannia om 

de fortsatt skulle være medlem i EU. For markedene og Storbritannia kom resultatet ut på feil 

side. Det vil si at det ble et nei til fortsatt medlemskap. Dette har skapt politisk usikkerhet både i 

EU og særlig i Storbritannia, hvor statsminister Cameron har varslet sin avgang så snart 

Storbritannia faktisk går ut av EU. En folkeavstemming i Storbritannia er ikke juridisk bindende for 

parlamentet. Denne usikkerheten rammer det globale aksjemarkedet, og det er spørsmål om vi 

har sett hele effekten på veksten i både EU og Storbritannia. Kanskje vil folkeavstemmingen ha 

negativ effekt på den økonomiske veksten hos begge parter. Rentene i EU og Storbritannia har falt 

ned til rekordlave nivåer, og vil sannsynligvis forbli lave inntil det blir en politisk avklaring i 

Storbritannia. Lave renter viser at investorer flokker seg til såkalte «trygge havner», investeringer 

som anses som trygge i tider med stor usikkerhet. Standard & Poor's senker UKs kredittvurdering i 

kjølvannet av den britiske folkeavstemmingen. EUs økonomi er blitt mer usikker etter at et flertall 

av britene stemte for å forlate unionen, påpeker S&P, et av verdens tre store 

kredittvurderingsbyråer.  

Den raske gjeldsveksten i Kina kan utløse en ny global finanskrise, advarer Det internasjonale 

pengefondet (IMF). Gjelden har fortsatt å vokse i de rike industrilandene og vekstøkonomiene i 

verden med Kina i spissen. Ifølge beregninger foretatt av den britiske avisen Financial Times har  
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den totale gjeldsbyrden i Kina økt fra 148 prosent av samlet produksjon i landet (bruttonasjonal-

produktet) til 237 prosent i første kvartal i år. Det er knyttet stor usikkerhet til tallgrunnlaget og 

beregningene av den totale kinesiske gjelden og gjeldsbyrden som andel av landets økonomi. I det 

siste er det også oppstått større usikkerhet om omstillingen av Kinas vekstøkonomi fra eksport og 

investeringer i industri— og eiendomsutbygging til økt forbruk og utvikling av tjenestesektoren 

innenlands. Usikkerheten om utviklingen i Kinas økonomi utløste også det store børsfallet 

internasjonalt ved årsskiftet, og kan fort bli den neste store utfordringen for det globale 

aksjemarkedet. 

Prisen på et fat nordsjøolje falt 0,4 prosent i juni, fra 49,93 dollar per fat i begynnelsen av måneden, 

til 49,72 dollar per fat ved slutten av måneden. En stabilt høyere oljepris medfører at optimismen 

gradvis kommer tilbake. Flere oljeselskaper har begynt å posisjonere seg for å foreta ytterligere 

investeringer for å øke sin produksjon. 

Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,2 prosent. Dersom oljeprisen fortsetter å stige, antas det at 

kjerneinflasjonen vil begynne å falle. Det er imidlertid et godt stykke ned til Norges Banks mål for 

kjerneinflasjonen på 2,5 prosent. Norges Bank har vært forsiktige de siste månedene, og i siste 

rentemøte ble rentebanen økt. Dette skjedde før den britiske folkeavstemmingen, men markedene 

har hentet seg inn igjen etter det. Mange forventer et rentekutt i september. En skal ikke utelukke 

det, men det synes lite sannsynlig hvis oljeprisen fortsetter oppover. 

Utvalgte nøkkeltall for juni 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.06.2016

OSEBX -2,34 % 10 års stat, Norge 0,99

MSCI AC World -0,61 % 10 års stat, USA 1,47

S&P 500 0,09 % 3 mnd NIBOR 1,01

FTSE 100 4,39 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -0,07 % Brent Future -0,42 %

Euro/USD -0,18 % Gull 8,64 %

Euro/NOK -0,23 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.6.2016:    99,1102 

Forte Pengemarked ga en avkastning i juni på 0,12 prosent mot referanseindeksens avkastning på 

0,06 prosent. I et volatilt marked illustrerer dette den defensive karakteren til pengemarkedsfondet. 

Pengemarkedsfondet har per konstruksjon svært lav risiko. Denne lave risikoen passerte testen som 

markedet ga fondet i en volatil måned som juni. Avkastningen var både positiv og høyere enn 

avkastningen på referanseindeksen. Til tross for dette opplevde også pengemarkedsfondet volatilitet 

i dagene rundt folkeavstemningen i Storbritannia om britenes fortsatte medlemskap i den 

Europeiske Unionen. Effekten av BREXIT ble imidlertid vasket ut i løpet av få dager.   

Figuren illustrerer utviklingen i relevante kredittpåslag. Vi ser delvis at kredittpåslagene har kommet 

inn, noe som forklarer den gode avkastningen i Forte Pengemarked de siste månedene, samtidig 

som vi ser at kredittpåslagene fortsatt er høyere enn hva de var før den oljepris-relaterte uroen i 

markedet begynte å gjøre seg gjeldede høsten 2015. Dette viser at fondet har et potensiale til å gi en 

høyere avkastning enn sin effektive rente også i tiden fremover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengemarkedsfondets defensive karakter gjør at avkastningen vil dikteres av pengemarkedsrentene 

også fremover. Gitt kredittpåslagene i porteføljen føler vi oss sikre på at fondet fortsatt er et godt 

alternativ til bankinnskudd. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.6.2016:    107,5737 

Forte Obligasjon ble negativt påvirket av uroen i finansmarkedene knyttet til britenes valg om å 

forlate den Europeiske Unionen. I juni var avkastningen på fondet -0,67 prosent. Vi tror at 

volatiliteten etter hvert vil falle tilbake, noe som gir rom for kursgevinster fremover. 

Alt handlet om BREXIT i juni. I første halvdel av måneden var finansmarkedene preget av uro knyttet 

opp til innspurten i valgkampen i Storbritannia. I dagene før folkeavstemningen ble markedene mer 

optimistiske grunnet forventninger til at velgerne ville stemme for fortsatt EU-medlemskap. Så 

fornyet uroen seg etter at valgresultatet forelå. Vi ser denne historien speilet i figuren under som 

viser utviklingen i norske 5-års swaprenter. Rentene falt i første halvdel av juni, steg frem mot 23. 

juni og falt så mot de laveste nivåene som er observert historisk. 

Volatiliteten i obligasjonsmarkedet har vært høy gjennom 2016. Vi forventer ikke at denne 

volatiliteten vil vedvare, et syn som vil medføre en normalisering av rentenivået på høyere nivåer og 

lavere volatilitet i fondskursen fremover. Som følge av dette synet holder vi en relativt lav 

rentefølsomhet i fondet.   

Økningen i kredittpåslagene var enda viktigere for avkastningen i juni enn endringen i selve renten. I 

det norske obligasjonsmarkedet ble markedet drevet av at to store banker ønsket å gjennomføre 

utstedelser av fondsobligasjoner før folkeavstemningen i Storbritannia. Vi antar at bankene ønsket å 

forsere utstedelsene for å unngå et scenario der obligasjonsmarkedet ble effektivt stengt som følge 

av et BREXIT-sjokk. For å motivere investorene til å gjøre investeringer på et tidspunkt med høy 

volatilitet i markedet valgte bankene, DNB og Sparebanken Sør, å tilby et høyere kredittpåslag enn 

det kredittpåslaget der annenhåndsomsetninger var gjort tidligere i måneden. Som følge av dette ble 

kredittpåslagene drevet ut i juni. Figuren illustrerer situasjonen. 
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Økningen i kredittpåslaget forklarer den negative avkastningen i Forte Obligasjon i juni. Samtidig 

peker de høye kredittpåslagene på avkastningspotensialet fremover fra investeringer i det norske 

obligasjonsmarkedet. Vårt syn er at markedsvolatiliteten vil avta. Hvis dette synet er korrekt så vil 

fondet både kunne klippe høye kuponger og innkassere kursgevinster fra lavere kredittpåslag 

fremover. Fondet ligger derfor eksponert med høy følsomhet for endringer i kredittpåslaget.   

Markedet er i dag, etter vårt syn, ute av balanse. Lange renter godt under en prosent representerer 

dårlig verdi når underliggende inflasjon sist ble klokket til 3,2 prosent. Samtidig mener vi at i et 

marked med negative realrenter så vil kredittpåslag på fondsobligasjoner utstedt av sterke banker på 

mer enn fem prosent vært for attraktivt til at markedsaktørene ikke skal drive kursen på disse 

obligasjonene opp. Vi mener at Forte Obligasjon er unikt posisjonert for å dra veksel på 

markedsutviklingen fremover. 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.6.2016:    83,1385 

BREXIT bremset festen i kredittmarkedet i juni, men det er fortsatt kake igjen. Forte Kreditt hadde en 

avkastning på 0,29 prosent i juni, markant svakere enn de seneste månedene. Fremover tror vi at 

avkastningen i fondet vil returnere til trendvekst. 

Etter en flere måneders lang ekspansjon i kredittmarkedet førte folkeavstemningen i Storbritannia 

om landets tilknytning til EU (se månedens skråblikk) til urolige markedet, og en lavere avkastning 

på kredittfondet i juni sammenlignet med de foregående månedene. Oljeselskaper hadde den mest 

positive utviklingen, fulgt av shipping og oppdrett, mens supply fortsatt lå nede for telling. I fondet 

bød DETNOR på det største avkastningsbidraget (+ 32 basispunkter) fulgt av Volstad Subsea (+ 16 

bp) og Teekay Offshore Partners (+ 15 bp). Viktigste negative bidrag kom fra BOA OCV (- 39 bp), 

Stena AB (- 13 bp) og Seadrill (- 11 bp). 

Likviditeten i kredittmarkedet tok seg opp i forkant av BREXIT-avstemningen. Blant ny utstedelsene i 

det nordiske kredittmarkedet var Tobin Properties og Pioneer Public Properties. Karakteristisk nok 

er disse eiendomsselskaper som er uberørt av oljesmellen. Conor Groups ny utstedelse av et 

obligasjonslån var den mest tradisjonelle utstedelsen i juni sett med øynene til en norsk 

kredittinvestor. 

En rekke kreditthendelser inntraff i juni. Følgende hendelser er av særlig interesse: BWO fremla en 

refinansieringsløsning som innebærer en forlengelse av løpetiden for obligasjonslånene, samt at 

kupongen settes til tre måneders nibor pluss 4,5 prosent. Videre bidrar bankene med lettelser i 

låneklausulene og eierne bidrar med ny aksjekapital. DOF fremla en refinansieringsplan som 

innebærer at det hentes ny egenkapital. Denne er delvis ment brukt til å kjøpe tilbake obligasjoner 

på kurs 50. Øvrige obligasjoner foreslås konvertert til en etterstilt konvertibel obligasjon uten 

kupong og uten beskyttende klausuler. Forte Kreditt har en eksponering på 0,2 prosent i DOF. REM 

fremla en refinansieringsløsning som innebærer delvis konvertering av obligasjonsgjelden til aksjer, 

forlengelse av lånet, payment-in-kind kupong (kupong i form av økt hovedstol) og eliminering av alle 

låneklausuler på obligasjonslånene. Planen er betinget av godkjennelse av et obligasjonseiermøte, 

men selskapet melder at det har mottatt signaler om støtte fra et tilstrekkelig flertall av 

obligasjonseierne. Nordic Trustee erklærte Viking Supplys obligasjonslån for misligholdt etter 

manglende kupongbetalinger. Volstad Subsea gjennomførte en refinansieringsplan som innebærer 

forlengelse av løpetiden med ett år, og delvis innfrielse på ⅙ av hovedstolen på opprinnelig 

forfallsdato.  Låneavtalen forsterkes på flere punkter for å sikre obligasjonseiernes interesser. 

I forrige månedsrapport beskrev vi grundig hvordan vi benytter en kvalitativ modell av 

kredittsyklusen som verktøy i investeringsprosessen. Neste steg i den kvalitative delen av 

investeringsprosessen er å formulere historier, om hvilken eksponering som er attraktiv eller 

uattraktiv. Historier som er fremtredende for eksponeringene er: 
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1. Normalisering av oljeprisen: dersom ekspertenes mening om at oljemarkedet er nær balanse mel-

lom tilbud og etterspørsel, så vil relativt sterke energirelaterte kreditter gjøre det godt. Viktige eksemp-

ler på denne eksponeringen er DETNOR, DNO og Transocean. Denne eksponeringen har i høy grad bi-

dratt til den positive avkastningen siste kvartal. Vi øker i dag ikke eksponeringen basert på denne histo-

rien, men lar den spille seg ut.   

2. Netto nytegninger i kreditfond: Mange kredittfond, inkludert vårt eget, er nær ved å kunne rappor-

tere positiv avkastning hittil i år. Vi tror av positiv avkastning, høy effektiv rente og investeringsalterna-

tiver med mer moderate avkastningsforventninger vil føre til betydelig netto tegning i kredittfond. Slike 

strømmer vil tendere mot å drive obligasjonskursene opp.  For å slå mynt på denne historien legger vi 

vekt på å holde obligasjoner som appellerer til fondsforvalterne. Slike obligasjoner er utstedt av kjente 

selskaper i norske kroner med flytende rente, relativt lang tid til forfall og derved et kursappresierings-

potensiale.  Eksempler på slike obligasjoner er obligasjoner utstedt av selskaper som Ocean Yield, Ship 

Finance, Odfjell og Stolt Nielsen. 

3. BREXIT: I forkant av folkeavstemningen om medlemskap i den Euro Unionen i Storbritannia valgte 

vi å redusere eksponeringen mot utstedere i finanssektoren. Nå som BREXIT er et faktum vil det være 

aktuelt å øke denne eksponeringen på nytt. Årsaken til at finanssektoren er så følsom for BREXIT-

situasjonen er delvis den store andelen som sektoren har av britisk økonomi, og delvis banksystemets 

utsatthet for makroøkonomisk uro. 

4. ECB kjøper selskapsobligasjoner: Draghis motto om å gjøre det som skal til har medført utradisjo-

nell virkemiddelbruk som kjøp av selskapsobligasjoner. Den Europeiske Sentralbanken startet kjøp av 

euro denominerte selskapsobligasjoner i juni. Eksperter på banken har karakterisert både kjøpsvolu-

mer og det faktum at sentralbanken kjøper kvaliteter ned i høyrentesegmentet som overraskende. Vi 

tror at denne virkemiddelbruken vil trekke i retning av, og har til hensikt å, øke kursene på selskapsob-

ligasjoner i den hensikt å lette selskapenes finansiering. Her ønsker vi å spille på lag med ECB og kjøper 

obligasjoner utstedt av sterke selskaper med en forventing om kursappresiering. Denne historien trek-

ker i retning av å kjøpe obligasjoner med noe høyere kredittverdighet enn hva et kredittfond av vår ty-

pe vanligvis investerer i. Eksempler på obligasjoner i porteføljen som er et uttrykk for dette synet er 

Yara og Heidelberg Cement (morselskapet til Norcem).   

5. Kreditthendelser: Forsyningsskipsrederier opplever svært vanskelige tider. Tradisjonelt har obliga-

sjoner utstedt av disse selskapene vært en viktig del av den norske kredittmarkedet. En svært stor del 

av disse selskapene restruktureres eller forventes å bli restrukturer i nær fremtid. Vi heller mot å redu-

sere eksponeringen mot denne typen selskaper til tross for at slag skjer på lave kurser og at denne eks-

poneringen i dag bare utgjør cirka 3,5 prosent av fondet. 

6. Laks: Oppdretterne opplever gylne tider. Som en refleksjon av dette er kredittpåslaget for disse 

obligasjonene relativt lavt. Til tross for dette vurderer vi disse obligasjonene som attraktive. Denne eks-

poneringen er imidlertid defensiv i sin natur. Ettersom vi har hatt et aggressivt positivt syn på kreditt-

markedet har vi latt eksponeringen falle over tid. Dersom vi ser for oss en normalisering av kredittmar-

kedet med en modning av kredittsyklusen, så vil det være naturlig å allokere en større andel av fondet 

inn i oppdrettsobligasjoner.    

Fremover tror vi at volatiliteten knyttet til BREXIT-situasjonen vil avta, og vi vil vende tilbake til en nor-

mal modning av kredittsyklusen. Det betyr i så fall jevnere positiv avkastning i fondet, om enn på lavere 

nivåer enn de avkastningene som vi har sett de siste tre til fire månedene. 



FORTE Norge 

Kurs per 30.6.2016:    127,1368 

Til tross for en turbulent aksjemåned i juni, der fondsindeksen på Oslo Børs falt 3,0 prosent, leverte 

FORTE Norge 1,8 prosent netto positiv avkastning. Første halvår ble avsluttet med 14,2 prosent 

avkastning for fondet, mens indeksen gikk 2,0 prosent i minus i samme periode. Resultatet i juni 

skyldes i hovedsak stigningen på 25 prosent i Det norske Oljeselskap som følge av oppkjøpet av BP 

Norge. I første halvår har fondets overvekt i olje- og oppdrettssektoren vært driverne for FORTE 

Norges meravkastning. 

Gjennom oppkjøpet av BP Norge viste Røkke sin teft ved å utnytte denne svake perioden i 

oljemarkedet til å kjøpe produserende oljefelt i Nordsjøen til en rimelig pris. Dermed styrket Det 

norske oljeselskap seg som en av de aller største uavhengige oljeselskapene i Europa. Det norske øker 

nå sin kontantstrøm betydelig, og det er ikke lenger noen grunn til bekymringer rundt selskapets 

balanse. Det første utbyttet forventes utbetalt allerede i år, i stedet for i 2020. Dette drev aksjekursen 

over 100 kroner, men vi forventer at den vil øke ytterligere i andre halvår og beholder fortsatt 

maksimal eksponering, i underkant av 10 prosent. Aker som eier 50 av det norske, og der FORTE 

Norge har 4,5 prosent av sin beholdning, steg 19 prosent som følge av oppkjøpet. Kursene i DNO og 

Statoil, der fondets eksponering er henholdsvis 9,6 og 4,6 prosent, økte med 6,3 og 8 prosent i juni. 

Fondets eneste eksponering mot oljeservice, Subsea 7, med 3,7 prosent vekt, steg 6 prosent siste 

måned. 

Oppdrettssektoren, som nå utgjør 26 prosent av fondet ble i mindre grad enn andre sektorer preget 

av Brexit. Våre aksjer i sektoren leverte en moderat oppgang, som i snitt utgjorde 3,3 prosent på 

investeringene.  Norway Royal Salmon, NRS, steg imidlertid 12,4 prosent etter at 

fiskeridepartementet for andre gang satte til side mattilsynets vedtak om ikke å tillate utsettelse av 

triploid (steril) smolt i henhold til sine «grønne konsesjoner». Gjennom disse konsesjonene er NRS 

blant de få oppdrettselskpene som kan øke produksjonen i vesentlig grad til neste år. Kursen i SalMar 

har steget over 60 prosent hittil i år og de fleste andre oppdrettsselskapene har økt mellom 40 og 50 

prosent. Marine Harvest derimot har bare gått 16, 5 prosent. Vi mener at Marine Harvest i kraft av sin 

størrelse og likviditet i aksjemarkedet bør handles til en kurspremie i forhold til de øvrige, og i 

påvente av en slike tilpasning har vi doblet beholdningen fra 4,6 til 9,5 prosent. 

Som de fleste andre forventet vi et britisk «Bremain» i stedet for «Brexit», og vi hadde derfor en 

relativt høy eksponering i bankaksjer i påvente av et byks blant europeiske bankaksjer. Nå gikk det 

annerledes og vi solgte oss derfor ut av DNB som utgjorde nær 10 prosent av fondet. Vi er 

komfortable med å ha reallokert pengene til laks.  

Det store utslaget Brexit skulle gjøre for Norwegian Air var vi imidlertid ikke forberedt på. Etter 

avstemmingen falt aksjen over 20 prosent, hvilket gav nær 2 prosent negativt bidrag til resultatet i 

juni. Til tross for en noe sterkere dollar, og dermed mere gjeld å betjene for Norwegian, synes vi 

denne reaksjonen er sterkt overdrevet. Trekker man ut verdien av eierandelen i Bank Norwegian 

handles flydelen av selskapet til en P/E på rundt 8 gangen, noe vi finner svært rimelig for et slikt 
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vekstselskap.  

Av fondets 14,2 prosent avkastning hittil i år har 15,5 prosent kommet fra oljesektoren og 8,7 prosent 

fra oppdrett. Investeringen i shipping har redusert resultatet med 4 prosent, og ytterligere nedtrekk 

med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent kommer fra Norwegian og Yara. Sistnevnte har vi nå solgt oss helt 

ut av.  

Vi forventer stigende oljepris og svært gode laksepriser også i andre halvår. FORTE Norge fortsetter der-

for den vellykkede oppskriften fondet har fulgt den senere tid.  



FORTE Global 

Kurs per 30.6.2016:    147,7927 

Det overraskende Brexit-utfallet ble dyrt for FORTE Global som hadde en relativt høy andel i 

europeiske small-midcap selskaper og store europeiske banker. Disse ble spesielt utsatt etter Brexit, og 

førte til at fondet falt 2,6 prosent i juni. Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i en styrket dollar, 

falt il sammenligning med 0,6 prosent. Hittil i år har fondet tapt 7,5 prosent i verdi, mens den 

dollarbaserte indeksen er redusert med 1,2 prosent. De siste to og tre år har imidlertid fondet steget i 

verdi med henholdsvis 13,3 og 33,7 prosent. 

FORTE Globals investeringer i europeiske underfond, som utgjør 29 prosent av fondet, falt i alt 9 

prosent siste måned. Videre sank Japan- fondet som veier 6 prosent av porteføljen med 7,9 prosent.  

Den amerikanske eksponeringen, som vekter 36 prosent i fondet steg med 1,3 prosent. Der leverte 

energifondene oppgang på rundt 3 prosent, mens teknologi og farmasifondene falt hhv 1,3 og 0,6 

prosent. Emerging Markets, med 25 prosent vekt i fondet, gjorde det også relativt bra med 1 prosent 

økning.  

I første kvartal var fondet ikke valutasikret med terminkontrakter og over halvparten av fallet i første 

halvår stammer fra styrkingen av kronen under denne perioden. Den europeiske beholdningen har 

falt nærmere 12 prosent i første halvår og det japanske fondet 15 prosent. Underfondene i USA og 

Emerging Markets bidro positivt slik at resultat i første halvår «bare» ble 7,5 prosent i minus. 

Brexit kom som en stor overraskelse på oss og markedet. De endelige konsekvenser er uklare, men 

trenger langt fra å være så ille som fryktet. Storbritannia risikerer å gå inn i en mild resesjon som følge 

av Brexit, og resten av Europa kan også påvirkes negativt. Globalt sett vil derimot Brexit kun ha en 

marginal effekt. 

Selv om Brexit var i fokus i slutten av måneden, var det også andre ting som bidro til volatiliteten i 

løpet av juni. De svake sysselsettingstallene fra USA i starten av måneden var foruroligende, og 

skiftende forventninger til neste renteheving fra sentralbanken (FED) havnet derved også i fokus. Nå 

vil FED forbli på sidelinjen, muligens i lang tid. 

Nøkkeltall antyder at global vekst er i bedring, dog fra lave nivåer i fjerde kvartal og i fjor og først 

kvartal i år. Det gledelig er at privat konsum er solid verden over, noe som understreker at 

verdensøkonomien drives fremover av forbrukeren. Likeledes ser vi en bedring i råvareprisene som er 

støttende for investeringsveksten fremover. Det er imidlertid et lite faresignal at spesielt de 

amerikanske inntjeningsmarginene er på vei ned. Stigende arbeidskraftkostnader (som på den andre 

side vil øke konsumet) og moderat vekst tyder på at de amerikanske selskapsmarginene kan ha nådd 

toppen for denne gang.  

Verdsettelsen av aksjer kan i enkelte markeder være noe krevende i absolutte termer, men ikke 

relativt til alternativene som i hovedsak er ekstremt lave renter. Selv om verdsettelse er viktig, er det 

mangelen på alternativer som er driveren i aksjemarkedet nå. Dette mener vi vil vedvare en god stund 

fremover.  
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FORTE Trønder 

FORTE Trønder leverte 0,9 prosent netto avkasting i juni måned. Til sammenligning falt fondsindeksen 

på Oslo Børs 3,0 prosent. Hittil i år har fondet gitt 20,6 prosent netto avkastning, og de siste 12 

måneder er resultatet 32,5 prosent. Tilsvarende tall for indeksen er minus 2,0 og minus 3,2 prosent. 

Det siste året har altså FORTE Trønder levert 35,7 prosent meravkastning! Resultatet denne måneden 

skyldes meget god avkastning fra oljesektoren og fortsatt oppgang i oppdrettssektoren, mens bank 

og teknologiaksjene bidro negativt. Det samme bildet avspeiles for hele første halvår.  

Denne måned var det Akers oppkjøp av BP Norges virksomhet og innlemmelsen av dette i Det norske 

oljeselskap som førte fondsverdien opp. Det norske steg over 25 prosent etter transaksjonen og Aker 

økte 9 prosent. Videre, steg DNO med 6,3 prosent, og sektoren bidro med til sammen 3,3 prosent til 

fondets resultat i juni.  Fondets beholdning i Det norske som hele tiden har ligget nær 10 prosent har 

en kursoppgang på 76,4 prosent i år. Oljesektoren har bidratt med 12 prosent til totalavkastningen i 

fondet hittil i år. Det norske har etter transaksjonen med BP styrket sin finansielle stilling frem mot 

oppstart av Johan Sverdrup i 2019, og vi forventer videre oppgang i aksjekursen.  

Laks hadde en varierende måned og bidro 1 prosent til resultatet i juni. I all hovedsak kom dette fra 

Norway Royal Salmon, NRS, der aksjen steg 12,2 prosent. Lakseaksjene steg etter Brexit–

avstemmingen og påfølgende svakere kronekurs, som er bra for eksportørene. Rett før månedslutt 

annonserte fiskeridepartementet en ny ordning, der maksimum bio-masse i mærene, kan variere 

noe gjennom året så lenge totalen er uforandret. Ved å maksimere dette rundt slaktetiden antas det 

at produksjonen kan økes 2-4 prosent. Vi ser dette som en god nyhet for næringen, mens en del 

analytikere/meglere ropte selg med begrunnelsen at økt volum vil redusere prisene.  Sist vi sjekket 

var Inntekt fortsatt lik Pris x Volum, og vi benyttet derfor kursfallet på 3-4 prosent til å kjøpe flere 

lakseaksjer. Etter kraftig kursstigning i SalMar den senere tid reduserte vi denne aksjen fra 10 

prosent i fondet til i underkant av 5 prosent, mens vi økte NRS fra 5 til 10 prosent. NRS har de beste 

biologiske forhold ved sine anlegg i Nord-Norge samt vil ha anledning til å øke produksjonen 

betydelig i tiden fremover gjennom sine «grønne konsesjoner». Hittil i år har oppdrettssektoren 

bidratt 12,9 prosent til totalresultatet i FORTE Trønder.  

Også våre lokale banker ble utsatt for presset i finanssektoren etter Brexit. SpareBank1 SMN, som 

utgjør 9,6 prosent av FORTE Trønders portefølje, falt 3,8 prosent sist måned og i snitt falt banken i 

porteføljen med 3,2 prosent. Hittil i år har fondet et tap på 6,1 prosent på bankene, og det har gitt et 

negativt bidrag på 1,8 prosent til resultatet hittil i år. Vi tror tap fra oljesektoren, spesielt hos 

SpareBank1 SMN og Sparebanken Møre, blir lavere enn mange frykter og at utbyttene blir noe 

høyere enn forventet. Det vil kunne gi høyere kurser for sparebankene i andre halvår. 

Teknologi ble utfordrende for fondet i juni. Next Biometrics, Q-Free og Nordic Semiconductor falt alle 

rundt 17 prosent. Bare Medistim gikk mot trenden med 6,7 prosent stigning. Next er en type aksje 

som vil hoppe på nyheter, og falle tilbake når det er lite nytt, som det var sist måned. Vi ser fortsatt 

stor oppgang i aksjen. I Q-Free var det heller ikke mye nytt,  men i slutten av måneden så det ut til å  
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være en stor selger som dumpet aksjer. Vi benyttet anledningen til å plukke opp noen til en rimelig 

pris. I Nordic Semiconductor har vi redusert eksponeringen til fondet fra i underkant av 10 prosent i 

begynnelsen av året til 2 prosent i dag. Ordrer fra «Internet of Things» har ennå ikke tatt av slik man 

forventet og Nordics kursfall er i tråd med konkurrentene og ikke spesifikt for selskapet. Men innen vi 

får beviser på større kontrakter og økt salg velger vi å være avventende til å øke posisjonen i aksjen. 

Hittil i år har teknologiaksjene bidratt 2,8 prosent negativt til totalavkastningen i FORTE Trønder. Vi 

forventer at det tas igjen i andre halvår.  

Vi jobber beinhardt for at FORTE Trønder skal fortsette å gi like god avkastning i tiden fremover. 



Skråblikk:  BREXIT 

Britiske velgere sa morna til den Europeiske Unionen i en folkeavstemning sankthansaften. I forkant 

lå ja- og nei-siden nær hverandre på meningsmålingene, men en rekke kommentatorer ga uttrykk 

for det synet at velgerne ville lytte til ekspertene og si ja til fortsatt EU medlemskap. Vårt inntrykk er 

at konsensus blant finansmarkedsaktørene var at britene ville stemme for fortsatt medlemskap.  

Markedsresponsen var å sende pundet og aksjekursene ned og kredittpåslagene og volatiliteten 

opp.  Sikre renter falt markant. Særlig var det bankeksponering som fikk seg en trøkk i aksje og 

obligasjonsmarkedene. 

Standard and Poors valgte å redusere Storbritannias kredittkarakter fra toppkarakteren AAA til AA, 

noe som reduserer klubben av land med toppkarakteren, deriblant Norge, til tolv (se illustrasjon).   

Nå i etterkant av avstemningen står vi overfor flere spørsmål enn 

vi har svar.  En situasjon preget av usikkerhet vil gi opphav til 

volatilitet i finansmarkedene i tiden fremover. I våre øyne er 

viktige ubesvarte spørsmål: 

1. Når vil Storbritannia melde seg ut av den Europeiske Unionen? 

2. Hvilke konsekvenser får det for britisk politikk? 

3. Hvilken tilknytningsform til EU vil Storbritannia velge? 

4. Hvilke konsekvenser får dette for EU? 

5. Hvordan påvirkes forhandlingsmakten til stater som velger å stå utenfor EU? 

6. Vil Skottland forlate UK? 

7. Vil flere land holde folkeavstemning om deres tilknytning til EU? 

8. Styrker denne situasjonen USAs hegemon-rolle? 

9. Har London en fremtid som verdens finanshovedstad? 

10. Kan vi forvente større volatilitet i finansmarkedene fremover? 

Usikkerheten rundt disse og andre spørsmål antas å påvirke investeringsviljen både i Storbritannia 

og hos viktige handelspartnere. Avstemningen vil således få realøkonomiske negative konsekvenser.  

Samtidig er det lett fra et norsk ståsted å peke på at det er mulig å ha en konstruktiv tilknytning til 

EU uten å være formelt medlem. Et mere negativt aspekt er at sabelrasling i forkant av, eller under, 

de kommende forhandlingene trolig vil føre til uro. Det er lett å tenke seg av partene vil male 

fanden på veggen for å underbygge sin forhandlingsposisjon.  

Siden det er i alle parters interesse, tror vi at britenes tilknytning til EU vil finne former som er 

konstruktive, slik at effekten av BREXIT i økonomisk forstand er begrenset over tid. De politiske 

konsekvensene er mere usikre. Hva som er sikkert er at velgerne valgte å gi eliten en nesestyver 

som de sent skal glemme. På toppen av det hele: England taper for Island og ryker ut av EM.  

 

 

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. 


