
Svakere vekst i EU 
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,4 prosent i august, og er opp 5,9 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg, godt hjulpet av høyere oljepris, 1,0 prosent, 

og er dermed opp 1,4 prosent hittil i år. Det er lavere BNP-vekst i Europa, og dette vil medføre at 

det må benyttes økonomiske stimuli enda større grad enn i dag. Et av stimuliene kan være å 

sende rentene på negativ side.  

I USA hadde den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, sitt årlige møte i Jackson Hole, og 

konklusjonen derfra er at den amerikanske økonomien er blitt bedre, og at en renteøkning er 

snart forestående. Mange finansaktører mener at det kommer en renteheving i USA allerede i 

september. BNP-veksten i 2. kvartal viser imidlertid at amerikansk økonomi vokser langt saktere 

enn forventet. Veksten ble 1,2 prosent, mot forventet 2,5 prosent årlig vekst. Dette var mer på 

linje med den svake veksten i 1. kvartal på 1,1 prosent årlig vekst. De svake tallene tilsier at 

Federal Reserve trygt kan vente med å heve renten. Det private forbruket steg 4,2 prosent i 

kvartalet, mens det var ventet en oppgang på 4,4 prosent. Investeringene falt med 3,2 prosent 

og offentlig etterspørsel falt 0,9 prosent i 2. kvartal. Inflasjonen i USA er på 1,7 prosent, mens 

inflasjonsmålet er 2 prosent. 

I Europa fortsetter den europeiske sentralbanken (ESB) med kjøp av bank og 

industriobligasjoner, for å senke lånerenten for disse aktørene. På denne måten senker 

sentralbanken kredittspreadene og lånerenten. Altså tilføres det svært mye likviditet til 

markedet. Ulempen med dette er selvsagt at det over tid kan skape inflasjon, men foreløpig er 

inflasjonen ikke tilstede. Noe inflasjon kan være positivt for veksten i EU. På den annen side 

vokser balansen til ESB, og er nå på over 3,3 billioner euro. Veksten i Tysklands BNP var på 0,4 

prosent årlig vekst i 2. kvartal. Dette er noe bedre enn ventet, men langt under veksten i 1. 

kvartal som var på 0,7 prosent. Men veksten i Europas største økonomi er ikke sterk nok til at 

den kan fungere som et godt lokomotiv for vekst i eurosonen som helhet. Det ventes enda 

lavere vekst i resten av 2016 i Tyskland, og det er dårlig nytt for andre EU land. 

Veksten i kinesisk økonomi vil trolig fortsette å falle fra 6,5 prosent i 2016 til 6,2 prosent i 2017. 

Bygging av infrastruktur demper økningen i fallet, samtidig som andre bransjer opplever 

overkapasitet som følge av omleggingen fra industristat til konsumentdrevet økonomi. 

Produsentprisene vil derfor forbli lave, og dette sikrer lav inflasjon. Med lavere vekst vil det bli 

gjort tiltak for å holde veksten oppe, samtidig som det sannsynligvis vil bli tilført mye likviditet 

gjennom pengepolitikken. Dette sikrer lave lånekostnader som vil hjelpe nye investeringer i 

gang. Kina har ikke egenprodusert olje, og er en av verdens største på etterspørsel av olje.  
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Oljeprisen steg 7,96 prosent i august. Med en høyere oljepris kan man forvente at optimismen 

gradvis kommer tilbake i norsk økonomi. Flere oljeselskaper har begynt å posisjonere seg for å foreta 

ytterligere investeringer for å øke sin produksjon, men det vil ta lang tid før tjeneste- og 

utstyrsleverandører i oljebransjen kan få glede av en stigende oljepris. Her forventes det flere 

sammenslåinger av bedrifter, fordi mange ikke klarer å stå på egne ben lenge nok. Den økonomiske 

veksten i Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,4 prosent i 2. kvartal. Dette kom etter nullvekst i 

andre halvår i fjor, etterfulgt av en økning på 0,3 prosent i 1. kvartal i år. Veksten ble holdt oppe på 

grunn av høyere konsum både fra private husholdninger og fra offentlige institusjoner. 

Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,7 prosent fra juli 2015 til juli 2016, mens totalinflasjonen 

steg 4,4 prosent i samme periode. De relativt store tolvmånedersendringene i totalinflasjonen, KPI, vi 

har sett de siste månedene, er sterkt påvirket av prisforløpet på elektrisitet og importerte varer. 

Hovedårsaken til oppgangen i juli en solid prisøkning på matvarer. Prisene på transporttjenester steg 

4,9 prosent siste år. Prisene på flybilletter steg hele 11,1 prosent, og det var særlig utenlandsreisene 

som økte i pris.  

Prisveksten har eskalert, og burde bekymre Norges Bank. Lav rente og høy inflasjon medfører kraftig 

negative realrenter. Fortsetter dette vil realaktiva som næringseiendom, boliger og aksjer øke kraftig 

i verdi. Lave renter kan gi sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenten nærmer seg en 

nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. Det taler for å gå mer 

varsomt frem i rentesettingen og reagere noe mindre på nyheter som endrer utsiktene for 

økonomien, enten disse trekker i retning av en lavere eller høyere styringsrente. Skulle norsk 

økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, kan man ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ. 

Utvalgte nøkkeltall for august 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.08.2016

OSEBX 1,09 % 10 års stat, Norge 1,10

MSCI AC World 0,34 % 10 års stat, USA 1,57

S&P 500 -0,12 % 3 mnd NIBOR 1,07

FTSE 100 0,85 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,29 % Brent Future 7,96 %

Euro/USD -0,16 % Gull -3,03 %

Euro/NOK -1,53 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.8.2016:    99,7414 

August ble en meget god måned for FORTE Pengemarked, som leverte 0,40 prosent avkastning, og 
ble dermed nummer en på listen over pengemarkedsfond på Oslo Børs denne måneden. 
Referanseindeksen ST1X ga til sammenligning 0,04 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,97 prosent, 
mens indeksen har gitt 0,22 prosent. Avkastningen i august ble preget av at bankene må betale litt 
lavere kreditpåslag ved opptak av ny seniorgjeld.  

3 måneders Nibor endret seg marginalt fra 1,05 prosent til 1,07 prosent i august, noe som ga liten 
effekt på porteføljen av papirer med flytende rente. 

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av ny seniorgjeld, spreaden, har 

falt med cirka 9 basispunkter i august. Dette førte til at kursene på papirene i fondet steg. FORTE 

Pengemarked sitter for tiden med omlag 19,9 prosent i særinnskudd i bank og ca. 20 prosent på 

bankkonto, fordelt på 2 banker. Resten er plassert i FRN-lån, utstedt av solide banker med relativ 

høy kredittspread. Kredittspreadene er høyere desto lengre løpetiden er for et verdipapir. Den 

forholdsvis høye andelen innskudd i bank tillater derfor at vi kan holde FRN-lån med så høy 

avkastning som mulig. Samtidig holder vi oss i gjennomsnitt innenfor den maksimale grensen på 1,5 

år i kredittløpetid. 

   

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,7 prosent. Norges Banks målsetting er på 2,5 prosent, og 

helt siden juni i fjor har kjerneinflasjonen ligget over målsettingen. Denne må snart begynne å komme 

ned, spesielt hvis en oljeprisoppgang styrker den norske kronen. Inflasjon er imidlertid 

forventningsrettet, og desto lengre kjerneinflasjonen holder seg høy, desto mer befester den nivået. 

Såpass høy kjerneinflasjon tilsier at Norges Bank neppe senker rentene videre ned, og at vi må belage 

oss på høyere renter fremover, selv om negative sjokk kan sende renten negativt. Rentebanen til 

Norges Bank viser dette. 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.8.2016:    109,8192 

FORTE Obligasjon hadde en særdeles fin utvikling i august! Avkastningen ble 1,51 prosent, mens 

fondets indeks, ST4X, sank -0,27 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,72 prosent, mens indeksen har gitt 

0,96 prosent avkastning. Lavere kreditpåslag ved bankenes opptak av gjeld, førte fondet kraftig opp i 

avkastning i august. Ingen andre investment grade obligasjonsfond var i nærheten av FORTE 

Obligasjons avkastning i august. 

 

Rentene er fortsatt lave, og fondet består av 50 prosent fastrentepapirer og 50 prosent papirer med 

flytende rente. Norske 5 års Nibor swaprenter steg 15 basispunkter fra 0,98 til 1,13 prosent i løpet av 

august, noe som hadde negativ effekt på fastrentepapirene. I august lå 3 måneders NIBOR litt høyere 

med en marginal endring fra 1,05 prosent til 1,07 prosent, noe som ga liten effekt på porteføljen av 

papirer med flytende rente. 

Utvikling i 5 års Nibor fastrente det siste året 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, spreadene, sank omlag 

9 basispunkter for seniorlån, 38 basispunkter for ansvarlige lån og 70 basispunkter for 

fondsobligasjoner. Dette har bidratt særdeles positivt til porteføljen i august, spesielt den store 

reduksjonen i spread på fondsobligasjoner dro fondet godt opp i avkastning. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I august har vi handlet ansvarlige lån i Melhus Sparebank, Gjensidige Bank og Landkreditt Bank.  

Fondet «yielder» nå 4,61 prosent frem til forfall. Dette betyr at dersom det ikke foretas handler i porte-

føljen samtidig som vi ikke får veldig stor endring i renter eller kreditpåslag, vil den effektive avkast-

ningen fremover bli om lag 4,6 prosent årlig, frem til forfall på verdipapirene. En løpende yield på rundt 

4,6 prosent er et relativt høyt nivå i dagens lavrentemarked, og vil sørge for at FORTE Obligasjon vil 

hevde seg bra i konkurransen med andre obligasjonsfond. 

Strategien fremover vil være å holde kort rentebinding i porteføljen. I øyeblikket er den på rundt 1,3 år. 

Dette gjør porteføljen mindre sårbar når de langsiktige rentene stiger. De langsiktige rentene er så lave 

at det er begrenset hvor mye de kan gå videre ned. Kreditspreadene er imidlertid høye, og vi har tatt 

lange posisjoner med hensyn til spreadene. Slutter spreadene å stige, vil porteføljen ha såpass høy lø-

pende fremoverskuende effektiv rente at avkastningen vil bli bra uansett hva som vil skje med det un-

derliggende langrentemarkedet. 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.8.2016:    85,4916 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 

Hodet over vann! August ble nok en sterk måned i kredittmarkedet, og Forte Kreditt hadde en 

avkastning på 2,12 prosent i måneden. Fondet har nå positiv avkastning for året. Energirelaterte 

selskaper ga de viktigste bidragene til positiv avkastning i august. 

Den sterke avkastningen i kredittmarkedet underbygger vårt bilde av at vi er i en tidlig 

ekspansjonsfase i kredittsyklusen. En slik fase karakterisert ved høy og konsistent avkastning i 

kredittmarkedet. De viktigste positive bidragene til porteføljeavkastningen i Forte Kreditt i juli kom fra 

Transocean (+ 52 bp), BW Offshore (+22 bp) og Ensco (+14 bp). De viktigste negative bidragene kom 

fra Seadril (-14 bp), Aurora LPG (-7 bp) og Eidesvik Offshore (-6 bp).  

Avtagende opplevd risiko er positivt for kredittmarkedet. Nå har markedet fått Brexit på avstand, og 

det er tegn til bedring i norsk økonomi. Oljeprisen steg gjennom august måned. De siste dagene av 

måneden falt riktignok oljeprisen som følge av Irans planer om økt produksjon. Vi ser også at 

aksjevolatiliteten på Oslo Børs har vært fallende gjennom sommeren, noe som er positivt for 

avkastningen i kredittmarkedet. Videre begynner vanskelige situasjoner å finne løsninger; i mange 

tilfeller slik at obligasjonseiernes verdier stiger i forhold til hvor de har vært vurdert tidligere. I august 

så vi at REM Offshore kom med en restrukturering av sine obligasjonslån som innebar delvis 

konvertering til aksjer og delvis en fortsettelse av lånet med payment-in-kind kupong (kupongen 

utbetales ikke, men legges til hovedstolen). Viking Supply Ships sendte også ut en innkallelse til 

obligasjonseiermøte der obligasjonene foreslås delvis konvertert til aksjer. Pareto estimerer 

gjenvinningen i obligasjonslånet til å være cirka 45 prosent av den opprinnelige hovedstolen. Vi har 

også sett at det har kommet emisjoner i kredittmarkedet i august. De viktigste utstedelsene var 

Gjensidiges RT1 lån og Sparebanken Vests fondsobligasjon. Norwegian Air Shuttle utvidet også ett av 

sine obligasjonslån i august.  

Fremover venter vi et fortsatt sterkt kredittmarked. Hvis historien kan være til hjelp, kan det se ut til 

at ekspansjonsfaser i kredittsyklusen varer et års tid før markedet er tilbake til normalen. Vi 

registrerer også at kredittanalytikere har estimater på misligholdsfrekvenser internasjonalt som tyder 

på at vi nå er på toppen og følgelig at misligholdsfrekvensene skal ned fremover. Stemningen i 

kredittmarkedene både i Norden og i de store markedene ute i verden er slik at investorene griper 

risikoen begjærlig. Kredittfondene får nytegninger (dette gjelder ikke minst vårt eget fond), og den 

økonomiske politikken (særlig den Europeiske Sentralbanken og Bank of England) understøtter 

prisingen av kredittobligasjoner. Markedsvolatiliteten later til å avta. Kredittmarkeder har historisk 

hatt en tendens til å trende, og momentumet i kredittmarkedet er nå sterkt. Samtidig ser vi farer som 

kan trekke i motsatt retning. Oljeprisen kan skuffe på nytt. Det er politisk risiko knyttet til flere av de 

store økonomiene i verden. Kredittprosessene som nå later til å være konstruktive kan spore av på 

nytt. En bankkrise som settes i gang på det europeiske kontinentet eller i Kina kan snu utviklingen. I 

skrivende stund virker disse hypotetiske, men alle som har fulgt finansmarkedene en stund vil vite at 

veien fra hypotetisk til høyst reell kan være svært kort. 



I en rekke av våre tidligere månedsrapporter for Forte Kreditt har vi forsøkt å illustrere ulike sider av 

investeringsprosessen. Denne gangen forsøker vi å illustrere hva vi kaller narrativsyklusen, altså 

hvordan historier om markedet kommer inn og farger porteføljen, for så å få mindre betydning. For 

illustrasjonsformål skal du tenkte deg at historiene står opp med solen i øst og går ned med solen i 

vest. I vest er de historiene som er i ferd med å fases ut. La oss ta dem en etter en.  

Laks har blitt mindre populært i aksjemarkedet, vi har fortsatt sterk tro på kredittkvaliteten i 

oppdrettsselskapene og venter på at kjøpsmuligheter skal by seg, enten fordi kursen på 

obligasjonene går ned, eller fordi den relative prisingen blir mer attraktiv som følge av at annen 

eksponering blir dyrere. 

Finansielle utstedere har blitt billigere som følge av opplevd risiko knyttet til oljesmellen, Brexit og 

kontinentale bankers underkapitalisering. Disse risikomomentene later imidlertid ikke til å slå ut i 

noen nordisk bankkrise. Vi ser derfor finansielle utstedere som attraktive i dagens situasjon, og har 

lagt til denne typen eksponering både i førstehånds- og annenhåndsmarkedet i august.  

Den europeiske sentralbakens kjøp av selskapsobligasjoner driver prisene opp på aktuelle lån, 

eller investeringsalternativer til disse. Dette er et tema som vi har fokusert på nå. Disse posisjonene 

er av mer taktisk art, og vi vil ta profitt på posisjonene når vi opplever dette som attraktivt.  

Lave renter er positivt for en rekke virksomheter. I porteføljen finnes det i dag en tydelig 

eksponering mot eiendomsselskaper. De positive markedsforholdene vil vedvare så lenge 

rentenivået er lavt.  



En eksponering for oljeprisoppgang er tydelig i porteføljen i dag. Imidlertid er denne posisjonen tatt, og 

vi forventer ikke å øke denne typen eksponering. I stor grad er det denne eksponeringen som har gitt 

god avkastning over siste halvår. Videre observerer vi at oljeprisutviklingen ikke helt holder tritt med hva 

flere oljeanalytikere spådde for får måneder siden.  

Kreditthendelser: Hele forsyningskipsrederisegmentet har vært utsatt for kreditthendelser; konkurser, 

mislighold og restruktureringer. Vi forsøkt å redusere eksponeringen mot disse aggressive kredittene. 

Denne historien er imidlertid i ferd må å løpe ut på dato dels fordi løsninger finnes og obligasjonsverdie-

ne kommer opp igjen, og dels fordi Forte Kreditt har økt i volum slik at eksponeringen i dag er moderat.  



FORTE Norge 

Kurs per 31.8.2016:    132,8120 

Til tross for et stort fall i lakseaksjene i august klarte den øvrige delen av FORTE Norges portefølje å 

oppveie størsteparten av dette fallet.  Fondet endte til slutt 0,46 prosent i minus for august, mens 

fondsindeksen på Oslo Børs steg 0,67 prosent. Hittil i år er fondets netto verdistigning 19,3 prosent, og 

til sammenlikning har indeksen økt med stusselige 1,7 prosent. 

Sjømatindeksen på Oslo Børs falt i 9,4 prosent i forrige måned, hvilket førte til et negativt bidrag til 

totalavkastningen på 2,6 prosent. August er normalt en svak måned for lakseaksjer som har vist 

nedgang i august i hvert av de fire siste årene.  Historien viser også at de som kjøpte aksjer i sektoren 

under disse periodene har hatt oppgang på minimum 20 prosent de neste 6 måneder. På grunn av en 

kortsiktig «dommedagsprofeti», fra et meglerhus falt markedet ekstra mye i årets sesongfall. Det 

benyttet vi til å handle å last opp aksjer til en lavere kurs, og sjømat vekter fortsatt rundt 28 prosent i 

fondet. Våre analyser tilsier at laks vil fortsette å gi den beste avkastningen på Oslo Børs i lang tid 

fremover. 

Til tross for at oljeprisen kom under press i august ga oljeaksjene våre en fin oppgang. Det norske 

Oljeselskap og DNO, som hver utgjør i underkant av 10 prosent i fondet, steg henholdsvis 6,7 og 2,0 

prosent, noe som løftet avkastningen med 0,7 prosent. Aker ASA og Aker Solutions bidrog også 

positivt med 4,7 og 2,4 prosent kursstigning. BW Offshore, som vi kjøpte straks etter 

restruktureringen av selskapet siste måned, fikk et løft på 20 prosent og bidro 0,5 prosent til 

resultatet. Selskapet en har lang kontraktreserve og den finansielle risiko er nå minimert frem til 

2020. Det gjenstår likevel en ikke ubetydelig teknisk risiko ved det store nybygget av 

produksjonsskipet Catcher som skal i drift på engelsk sektor til neste år. Går det problemfritt er aksjen 

en klar doblingskandidat fra dagens nivå. Vi forventer at oljeprisen skal styrke seg til øvre halvdel av 

50-tallet i løper av 4. kvartal i år. Allerede nå ser vi en tilnærmet balanse mellom produksjon og 

etterspørsel etter olje, men lagrene er fortsatte veldig høye. Når disse reduseres og krever etterfylling 

vil vi se at prisene stiger. 

Investeringene i banksektoren, som til sammen utgjør cirka 12 prosent av fondet, begynner nå å vise 

resultater. Sparebanken SMN og Skandiabanken steg 10,4 og 10,8 prosent, mens DNB gikk 9,1 

prosent. Dette ga et avkastningsbidrag på 0,9 prosent. Mot slutten av perioden tok vi også inn 

Sparebanken Nord-Norge i porteføljen med en 2 prosent posisjon. Vi tror norsk økonomi er nær et 

vendepunkt, og historisk sett har det sammenfalt med bunnpunktet i verdsettelsen av norske banker. 

Utlånstapene vil antagelig snart toppe seg ut og risk/reward i norske banker, som er lavt priset til 

pris/bok mellom 0,6 og 0,9, indikerer høyere kurser i bankpapirer. 

Vi reduserte posisjonen i Norwegian fra 9 til 6 prosent etter noe alarmerende meldinger om 

motorproblemer hos et annet flyselskap på samme motor som Norwegians Dreamlinere har. Denne 

storyen har ikke utviklet seg videre, men vi er komfortable med en noe mindre posisjon, når vi nå går 

inn i en noe stillere høstsesong for flyselskapet. Kursen var uendret i august.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Forøvrig steg Selvaag  Bolig 5,6 prosent, Telenor 3,3 og Kongsberg-gruppen 2  prosent.  

Basert på det langsiktige investeringsbehovet man ser innen jernbanesektoren i Norden gikk vi inn i 

NRC Group i august. Dette er Nordens ledende selskap innen jernbane infrastruktur, dvs. både linjer, 

utstyr og kontroll og varslingssystemer. Behovene er som kjent enorme og det ventes store 

investeringer både i Norge og Sverige de neste årene. NRC står i fremste rekke for å ta en stor del av 

disse.  

Det er flere indikatorer som tyder på at norsk økonomier nå har passert bunnen og at BNP-veksten vil 

ta seg opp takt med økte oljepriser. Rentenivået vil fortsatt være rekordlavt og i tillegg drive stadig 

mere kapital inn i aksjemarkedet i søk etter bedre avkastning enn man får i rentemarkedet. Dette 

betyr at OSLO Børs kan bli et veldig hyggelig sted å være i tiden fremover. Vi skal stå på for å fortsette 

å gi meravkastning.  



FORTE Global 

Kurs per 31.8.2016:    154,5717 

I august økte kursen til FORTE Global med 0,36 prosent.  Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i 

dollar, steg til sammenlikning 0,44 prosent. Etter store valutatap i første kvartal, valuta-

eksponeringen er nå sikret, har fondet tapt 3,28 prosent hittil i år. I samme periode har referanse- 

indeksen steget 5,95 prosent. Over de siste 5 årene har fondet levert en årlig netto avkastning på 

12,2 prosent. 

De europeiske fondene viste moderat oppgang siste måned, mens det nordiske fondet leverte best 

med 3,0 prosent oppgang. De amerikanske energi- og teknologifondene ga også moderat avkastning, 

mens de fremvoksende markedene fortsatte en forsiktig fremgang. Japan-fondet gikk 3 prosent 

negativt denne måneden. Det gjorde også det globale helsefondet og vårt nye sjømatfond. 

Gjennom investeringer i noen av de beste internasjonale aksjefond er FORTE Global unikt 

diversifisert gjennom eierskap i over 500 børsnoterte selskaper. Eksponeringen er størst blant de 

utviklede markeder i Europa med 34 prosent. På grunn av relativ høy prising er det amerikanske 

markedet noe undervektet i forhold til indeks med 29 prosent eksponering. Etter flere år med 

nedgang i de fremvoksende økonomiene venter vi nå at disse markedene vil ta opp veksten igjen, og 

vi er har derfor økt eksponeringen til 21 prosent. De utviklede markedene i Asia, inklusive Japan, er 

representert med 16 prosent. Fordelingen mellom industrisektorer er relativt jevnt balansert i 

fondet. 

Økonomisk utvikling gjennom sommeren har redusert frykten for at vi står overfor en global resesjon 

i nær fremtid, og utsikten for både global vekst og selskapsinntjening er bedret. Etter flere år med 

svak utvikling i fremvoksende markeder har økte råvarepriser, bedret inntjening og lavere renter gitt 

bedre avkastning den siste tiden. Sentrale markedsdrivere i løpet av høsten vil fortsatte være 

sentralbankene. I USA blir det antagelig ingen renteøkning før i desember, og når den endelig 

kommer vil det kunne oppfattes positivt av markedet. Sentralbanken i Europa, Japan og Kina vil 

høyst sannsynlig fortsette med sterke stimulansetiltak. Politikk vil påvirke markedet med Brexit-

forhandlinger, presidentvalg i USA og folkeavstemming i Italia, men vi tror dette vil være mest støy 

og ikke nok til å forringe utsiktene vesentlig. 

For å øke fokus på å oppnå bedre avkastning i FORTE Global bytter vi nå forvalter. Jomar Kilnes, som 

nå vil konsentrere seg om forvaltningen av de to norske aksjefondene, ga derfor pinnen videre til 

Arne Eidshagen med virkning fra 1. september. Arne, som i dag også forvalter high yield-fondet 

FORTE Kreditt, har lang forvalterbakgrunn og har tidligere jobbet mye med global asset allokering. 

Med Arne Eidshagens erfaring i feltet, hans nye øyne og ny giv er vi sikre på at det blir en positiv tid 

for FORTE Globals investorer i tiden fremover.   

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



 FORTE Trønder 

Kurs per 31.8.2016:    181,4040 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 

FORTE Trønder endte ned 0,65 prosent i august mot tilsvarende oppgang i referanseindeksen på 0,67 

prosent. Med høy eksponering mot oppdrettssektoren var FORTE Trønder utsatt for det store fallet vi 

opplevde i lakseaksjer i august. I tillegg ga et 20 prosent fall i Q-Free-aksjen ekstra motvind.  Resten av 

porteføljen gikk imidlertid meget bra og oppveide det meste av disse fallene. I en enkel måned er dette til å 

leve med, da fondets avkastning fortsatt ligger på 24,9 prosent hittil i år, godt foran nærmeste utfordrer - 

FORTE Norge. Til sammenligning har indeksen steget 1,7 prosent i samme periode.  

Den sedvanlige nedgangen i lakseaksjer på sensommeren, som skyldes at ny generasjon av fisk blir 

tilgjengelig for slakting, og noe lavere etterspørsel under ferietiden i Europa, ble ekstra sterk i år. Det 

skyldes i stor grad at én prominent analytiker kom ut med en meget pessimistisk rapport om de neste par 

månedene for sektoren. Denne fikk ufortjent mye oppmerksomhet og skremt mange investorer til å selge. 

På det meste falt sjømatindeksen over 13 prosent, men tok seg opp igjen de siste dagene i perioden og 

endte ned 0,4 prosent for måneden. Vi benyttet fallet til å etterfylle til rimelige kurser. Den langsiktige 

trenden er uendret, og peker oppover. 

Til tross for at oljeprisen var under press fortsatte Det norske Oljeselskap oppgangen i august, og steg nye 

6,7 prosent. DNO steg 2 posent etter å ha vært langt høyere tidligere perioden, mens den mindre 

posisjonen i Statoil falt en kvart prosent. Aker ga også hyggelig bidrag med 2,4 prosent kursoppgang. 

Den lenge etterlengtede kursoppgangen i egenkapitalbevisene i våre regionale sparebanker begynte siste 

måned. Sparebanken SMN leverte 10,4 prosent kursoppgang, noe som bidro 0,95 prosent til 

månedsresultatet. Sparebankene Møre og Helgeland steg henholdsvis 4,4 og 4,7 prosent og bidro til 

sammen 0,5 prosent. 

Q-Free kom ut med et resultat for andre kvartal som var litt svakere enn forventet. Egentlig ingen stor sak i 

seg selv, men som vanlig likte ikke aksjemarkedet at selskapet hadde behov for å foreta en nyemisjon.  

Selskapet har rekordstor ordrereserve og for å iverksette disse er det behov for å styrke arbeidskapitalen. 

Markedets reaksjon, som var et kursfall på over 30 prosent, var både overdrevet og urettferdig. Aksjen tok 

seg noe opp igjen og endte måneden med nedgang på 20,1 prosent. Det medførte et negativt bidrag til 

fondets avkastning på 0,8 prosent.  Med den store ordrereserven har vi likevel stor tro på Q-Frees utsikter 

og vi planlegger å delta i nyemisjonen som kommer senere i høst. Pen kursoppgang i Medistim på 6.7 

prosent, og 8,1 prosent økning i Next Biometrics eliminerte det negative bidraget fra Q-free. 

I løpet av måneden tok vi en posisjon i Torghatten i størrelsesorden 2,7 prosent av fondet. Timingen virker 

å ha vært god, da aksjen like deretter steg 19 prosent. Det ga et resultatbidrag på 0,5 prosent. Selskapet er 

landets største transportkonsern med omsetning på ca. 8,5 milliarder kroner og rundt 6 400 ansatte fordelt 

på ferjer, hurtigbåt, buss, og 100 % eierskap i Widerøe Flyselskap. Vi er imponert over veksten selskapet 

har vist de senere årene og dets meget gode lederskap. Foreløpig omsettes aksjen bare i «gråmarkedet» på 

OTC-listen, men omsetningen er økende og vi forventer at den om ikke så lenge vil bli notert på Oslo Børs.  

Det er det imidlertid selskapet selv som styrer. 

Vi er glade for at FORTE Trønder sto imot stormen fra laksesektoren denne måneden, og vi ser frem til en 

veldig spennende høst for fondet. Vi forventer, men kan selvfølgelig ikke garantere, solid kursoppgang og 

ytterligere meravkastning utover høsten.  



Skråblikk - Når gigantene vakler  
 
Antallet Sovereign Wealth Funds (SWF) eller statlige investeringsfond, har vokst betydelig de siste 10 

årene, og andelen av alle verdens aksjer som eies av disse øker. Disse utgjør dermed en betydelig 

maktfaktor i det globale aksjemarkedet.  

Kilde: Sovereign Wealth Funds Institute 
 

Etter Brexit har det vært tegn til stor tilflyt av penger inn i aksjemarkedene. Investorene synes å se 

bort fra bekymringer rundt verdsettelse og vekst, og favoriserer en forventet avkastning som er 

høyere enn det som er oppnåelig fra sammenlignbare fastrentepapirer med kort og middels 

durasjon. I det som fremstår som et søk etter avkastning i kjølvannet av Brexit, med stor flyt av 

midler inn i aksjemarkedet, ser det ut som om mye av tilførselen kommer fra SWFer. Informasjon fra 

markedsaktørene tyder på at disse gigantene har presset markedet opp. Vi vet at de har penger, 

men de har også mandater som ikke er så lett å endre, og derfor eksisterer det visse begrensninger 

på handlefriheten deres. 

Det største SWF i verden er Statens Pensjonsfond Utland, eller Oljefondet. Fondet eier og nå over en 

prosent av alle verdens aksjer. Fondets 3 største aksjeinvesteringer er Nestlé SA (Sveits), Royal 

Dutch Shell Plc (Storbritannia) og Apple Inc (USA). Oljefondet hadde en avkastning på 1,3 prosent, 

tilsvarende 94 milliarder kroner, i 2. kvartal 2016. Fondet plasserte 59,6 prosent av investeringene i 

aksjer, 37,4 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom ved halvårsskiftet. Mandatet tilsier at 

fondet skal ha 50-70 prosent i aksjer. På slutten av 2015 var aksjeeksponeringen på rundt 52 

prosent. Aksjeandelen har med andre ord økt betydelig.  



Alle de statlige investeringsfondene er ikke like transparente og åpne som det norske oljefondet, men vi 

må anta at de er underlagt mandater som skal følges. Hvis mandatene blir respektert, kan en del av 

SWFene allerede være på grensen av hva de får plassere i aksjer, og være ute av stand til å legge til mer 

likviditet til aksjemarkedet. De kan også bli en netto selger av aksjer dersom eksponeringen går utover 

sin øvre grense. Hva skjer når en av de største aktørene, som for eksempel Oljefondet, skal tappe ut 

midler? Disse gigantene og deres pålagte mandater vil få en større og større betydning for verdens 

aksjemarkeder i fremtiden, både i forhold til å drive kursene oppover og i situasjoner hvor de må selge 

seg ned. Hvis man skal forutsi hva som skjer i markedene, gjelder det å følge med på hva gigantene 

foretar seg. 

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. 


