
Produksjonskutt fra OPEC 
Oljekartellet OPEC har inngått en avtale om å sette ned oljeproduksjonen med effekt fra 
november. Det er første gang siden finanskrisen at OPEC har klart å bli enige å redusere 
produksjonen. Dette ga et skikkelig byks i oljeprisen. 
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,6 prosent i august, og er opp 6,6 
prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,6 prosent, og er dermed opp 2,0 prosent 
hittil i år.  
 
I USA ble den reviderte BNP-veksten rapportert til 1,4 prosent i årlig vekst i 2 kvartal. Selv om 
arbeidsmarkedet i USA er betydelig bedre, er denne veksten svært lav. Privat forbruk steg hele 
4,3 prosent i 2. kvartal, og det er positivt for en konsumentdrevet økonomi. Kjerneinflasjonen 
ligger på behagelige 1,7 prosent. Samtidig meldte det amerikanske arbeidsdepartementet om 
antall arbeidssøkere «jobless claims» på 254 000. Det er 82. uken på rad at antall 
arbeidssøkende er under 300.000. Sentralbanken, FED, har holdt rentene i ro, men har 
signalisert en svak økning mot slutten av året. Det amerikanske aksjemarkedet har stått på 
stedet hvil i september, S&P500 indeksen var ned 0,12 prosent. FED holder et øye med hva som 
skjer i markedet, og den lave veksten medfører at de nøler med å sette opp renten. 

Den europeiske sentralbanken, ESB, annonserte ikke ytterligere lettelser i sitt rentemøte i 

september. Mange hadde forventet en forlengelse av obligasjonskjøpsprogrammet. Mario 

Draghi ble forstått dithen at han mente at de kvantitative lettelsene, særlig 

obligasjonskjøpsprogrammet, nå spiller den rollen det skal, og at ytterligere stimuli ikke er 

påkrevet i den nåværende situasjonen. Markedet tolket dette som at den europeiske 

sentralbankens politikk nå blir strammere, det vil si mindre stimulerende fremover enn hittil 

antatt. Dette kan tyde på at ESB mener å se en liten bedring i økonomien. BNP-veksten i Europa 

er fortsatt svak. Arbeidsledigheten i eurosonen var 10,1 prosent i august, viser tall fra EUs 

statistikkbyrå Eurostat. Eurostat venter en økning i konsumprisindeksen for eurosonen på 0,4 

prosent på årsbasis i september. Europeisk økonomi er i svak bedring, men arbeidsledigheten er 

fortsatt skyhøy. Høy arbeidsledighet medfører lav inflasjon. 

Veksten i asiatiske økonomier holder stand og er ventet å vokse med 5,7 prosent i år. Landenes 

økonomier vokste 5,9 prosent i fjor. At veksten fortsetter i nesten samme tempo, skyldes blant 

annet situasjonen i Kina. Der har myndighetene iverksatt en rekke tiltak for å stimulere 

innenlandsk etterspørsel. Kinas økonomi er ventet å vokse 6,6 prosent i år og 6,4 prosent i 2017. 

Også i India er det iverksatt reformer som gjør at landet ser ut til å nå sine målsettinger. Der er 

det ventet en vekst på 7,4 prosent i 2016 og 7,8 prosent neste år. Uten de asiatiske 

vekstmotorene ville den globale veksten blitt særdeles lav.     
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Utvalgte nøkkeltall for september 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.09.2016

OSEBX 0,61 % 10 års stat, Norge 1,24

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

S&P 500 -0,12 % 3 mnd NIBOR 1,15

FTSE 100 1,74 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -4,15 % Brent Future 7,31 %

Euro/USD 0,74 % Gull 0,44 %

Euro/NOK -3,41 %

 
Oljeprisen steg 6,61 prosent fra 46,9 dollar per fat til 50,0 dollar per fat i september. Mye av oppgangen 
kom etter at oljekartellet OPEC ble enige om et produksjonskutt for førte gang på 8 år. Før OPEC-møtet i 
slutten av september var oljeprisen på vikende front, men etter at meldingen om kuttet i oljeproduksjon 
kom, ble oljeprisen sendt rett til værs.  
 
Dette medførte også at den norske kronen styrket seg mot både euro og dollar. For fjerde måned på rad 
er det en nedgang i arbeidsledigheten. I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, 
ifølge sesongjusterte tall fra NAV.  Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk rapporterer at produk-
sjonen har økt noe de siste tre månedene. Bedriftene venter litt høyere vekst det neste halve året. Det 
er derfor tegn til bedring i norsk økonomi. 
 
Den norske kjerneinflasjonen er oppe i 3,3 prosent fra august 2015 til august 2016, mens totalinflasjo-

nen steg 4,0 prosent i samme periode. Inflasjonen falt 0,5 prosent i august. Hovedårsaken til nedgangen 

i august var et kraftig prisfall på flybilletter. Det er normalt at prisene på flyreiser faller fra juli til august. 

Etter fire måneder med oppgang i matvareprisene, sank disse 1,0 prosent i august. Prisnedgang på møb-

ler, drivstoff, elektrisk kraft, samt klær bidro også til nedgang i inflasjonen i august. Prisveksten i Norge 

er betydelig høyere enn i EU.  

De siste årene har prisveksten i Norge og EU utviklet seg i ulik retning. Norge har hatt en prisvekst på 2-3 

prosent eller mer, mens prisveksten i EU har vært så godt som uendret på null de siste årene. De viktigs-

te årsakene til denne utviklingen, er valutakursene og energiprisene. Rentenivået er ikke så forskjellig fra 

rentene i EU, og det medføre at de norske realrentene er negative. Når pengeverdien synker med tiden, 

vil realverdier stige i verdi. Norsk eiendom og norske aksjer tjener på dette. 



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.9.2016:    99,8235 

September ble en moderat måned for FORTE Pengemarked, som leverte 0,08 prosent avkastning. 
Referanseindeksen ST1X ga til sammenligning 0,05 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,05 prosent, 
mens indeksen har gitt 0,41 prosent. Avkastningen i september ble preget av at bankene må betale 
litt høyere kreditpåslag ved opptak av ny seniorgjeld, samt at rentene steg. 
 
3 måneders Nibor endret seg fra 1,07 prosent til 1,15 prosent i september, noe som ga negativ effekt 

på porteføljen av papirer med flytende rente. Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må 

betale ved opptak av ny seniorgjeld, spreaden, har steget med cirka 7 basispunkter i september. 

Dette førte til at kursene på papirene i fondet sank. Overaskende nok økte Nordea sin boliglånsrente 

med inntil 0,20 prosent i september.  

Bakgrunnen for dette var høyere spreader og høyere 3 måneders Nibor. Økt pris på bankenes 

finansiering i dollar, blant annet som følge av nye reguleringer i det amerikanske pengemarkedet, 

kan bidra til at påslaget også fremover holder seg høyere enn tidligere lagt til grunn. Bankenes 

utlånsmarginer blir dermed lavere. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

FORTE Pengemarked sitter for tiden med omlag 25 prosent i særinnskudd i bank og ca. 15 prosent på 

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

kredittspread.  Vi forventer at kredittspreaden kan komme videre ned, på grunn av at norsk økonomi 

synes å være i god bedring.  Samtidig vil rentene bli litt høyere hvis veksten i norsk økonomi tiltar. 

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

helt siden juni i fjor har kjerneinflasjonen ligget over målsettingen. Denne vil kunne komme ned, 

spesielt hvis en oljeprisoppgang styrker den norske kronen. En inflasjon over målet på 2,5 medfører 

at Norges bank neppe senker sin innskuddsrente ytterligere. I referatet fra rentemøtet i Norges bank i 

september står det: «Hovedstyret merker seg at analysene i denne rapporten innebærer en 

styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer prognosen at det er 

litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året.»  

 

Vi tror likevel at sannsynligheten for høyere rente er stor, som følge av en bedring i norsk økonomi.  

Fondet vil nyte godt av høyere rente, og vi mener at FORTE Pengemarked er et meget godt alternativ 

til bankinnskudd. Vi jobber målbevisst for å skape en god avkastning fremover for kundene i fondet. 

 

 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.9.2016:    110,1267 

FORTE Obligasjon steg 0,28 prosent i september, mens fondets indeks, ST4X, ga -0,43 prosent i minus. 
Hittil i år er fondet opp 3,01 prosent, mens fondets indeks har gått 0,53 prosent. Fondet topper sin 
kategori på Oslo Børs både for 3, 4 og 5 års historikk!  
 
Rentene er fortsatt lave, og fondet består av 50 prosent fastrentepapirer og 50 prosent papirer med 

flytende rente. Norske 5 års Nibor swaprenter steg 12 basispunkter fra 1,13 til 1,25 prosent i løpet av 

september, noe som hadde negativ effekt på fastrentepapirene. I september lå 3 måneders NIBOR 

litt høyere, med en endring fra 1,07 prosent til 1,15 prosent, noe som ga svakt negativ effekt på 

porteføljen av papirer med flytende rente. 

Utviklingen i 5 års Nibor fra september 2015 til september 2016: 

Kilde: Bloomberg 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I september vektet vi fondet opp i fondsobligasjonene til Sparebanken Østfold Akershus. Videre 
solgte vi fondet noe ned i et ansvarlig lån i Storebrand livsforsikring, og solgte noen fondsobligasjo-
ner fra Sparebanken Sør. Salgene har skjedd på relativt høye kurser, og kontantandelen i fondet har 
økt. Vi forventer et mindre likvid obligasjonsmarked mot slutten av året, og når det skjer, vil det 
være godt å ha litt kontanter for å gjøre gode kjøp.   
 
Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, spreadene, steg omlag 

7 basispunkter for seniorlån, men sank 9 basispunkter for ansvarlige lån og 37 basispunkter for  

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

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

I september ble Deutsche Bank saksøkt av den amerikanske staten for å ha distribuert strukturerte 

produkter i svake amerikanske boliglån i stort omfang i forkant av finanskrisen. Kravet på 14 milliar-

der dollar var mye høyere enn andre sammenlignbare banker har fått, og Deutsche Bank ville ikke 

betale kravet. Aksjen falt som en stein, fordi et slikt krav ville medføre en uønsket emisjon i 

Deutsche Bank. I slutten av måneden ble det kjent at kravet var kraftig redusert gjennom forhand-

linger og dette medførte at emisjonsfrykten dunstet bort.  En krise i en tysk storbank kunne fort ført 

til høyere bankspreader her hjemme, men det skjedde ikke.  Fordi den norske 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 

4,30 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke foretas handler i porteføljen, vil den effekti-

ve avkastningen fremover bli om lag 4,30 prosent årlig frem til forfall på verdipapirene. En løpende 

yield på godt over 4 prosent et relativt høyt nivå i dagens lavrentemarked, og vi ligger godt an til å gi 

våre kunder god avkastningen i løpet av året. 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.9.2016:    86,4600 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 

Momentet i kredittmarkedet forblir sterkt. I september ga Forte Kreditt en avkastning på 1,15 prosent. 

Energirelaterte utstedere ga både de største positive- og negative bidragene. Avkastningen for 

måneden underbygger vårt syn om at vi befinner oss i en tidlig ekspansjonsfase i kredittsyklusen. 

Fondet posisjoneres med dette markedssynet som utgangspunkt.  

De viktigste positive bidragene til porteføljeavkastningen i Forte Kreditt i september kom fra Teekay 

Corp, Havyard og Det Norske Oljeselskap som alle bidro med omlag 13 basispunkter (bp) hver til 

fondets avkastning. De viktigste negative bidragene kom fra BOA Offshore (-4 bp), Transocean (-4 bp) 

og Viking Supply Ships (-3 bp).   

For Kredittmarkedet som helhet trakk høyere oljepriser i positiv retning. Oljeprisoppgangen fulgte 

OPECs beslutning om produksjonskutt. Restruktureringsprosessene later til å gå sin skjeve gang. Vi 

tror at vi er over det verste for denne gang. Investorene ser ut til å ha fått smaken for kreditt i en 

verden med svært lave renter forøvrig.   

Vi ser derfor nytegning i kredittfondet. Det kommer igjen nyutstedelser til markedet, noe som viser 

investorenes villighet til å investere. På den negative siden ser vi at sentralbankene signaliserer 

slutten på perioden med økt stimulerende virkemiddelbruk, og at politisk usikkerhet preger viktige 

økonomier.  

 

 

 



 

Vi kommenterer ofte kredittsyklusen. Figuren viser et mål på volatiliteten i aksjemarkedet sammen 

med verdiutviklingen i kredittmarkedet. Aksjekursen er et mål på selskapenes fremtidige inntjening.  

Hvis inntjeningen er volatil, så vil flere selskaper ikke være i stand til å gjøre opp for seg. Følgelig 

trives kredittinvesteringer best i perioder med lav eller fallende volatilitet. Vi tror at vi er på vei inn i 

en periode med fallende volatilitet og positiv avkastning i kredittmarkedet. 



FORTE Norge 

Kurs per 30.9.2016:    138,5859 

September måned er normalt ansett som den «farligste» aksjemåneden i året, men likevel steg FORTE 

Norge 4,35 prosent siste måned, mens referanseindeksen bare økte 1,26 prosent. Omtrent to tredeler 

av resultatet kom fra lakseaksjene, mens oljesektoren i hovedsak sto for resten. Hittil i år er fondets 

verdiøkning på 24,50 prosent, og til sammenligning har indeksen steget 3,02 prosent. Med det har 

fondet den nest beste avkastningen i år blant alle norske aksjefond, kun slått av FORTE Trønder! 

I september tok lakseaksjene tilbake nesten hele det sesongmessige fallet som var på nær 10 prosent 

i august. Grieg Seafood steg mest med 21,5 prosent, mens Norway Royal Salmon. NRS, og Marine 

Harvest fulgt opp med verdiøkning på henholdsvis 13,3 og 11,2 prosent. Lerøy og Salmar steg 8,3 og 

6,3 prosent. Med lite global tilbudsvekst og fortsatt god etterspørsel forventer vi fortsatt sterk 

avkastning fra denne sektoren. Den relativt høye vektingen i laks, på rundt 30 prosent i fondet, antas 

derfor å bli opprettholdt i tiden fremover. 

Det norske Oljeselskap, som etter fusjonen med BP Norge nå heter AkerBP, fortsatte fremgangen og 

steg nye 12,7 prosent til kurs 127,10 per aksje. Det er en pen stigning fra begynnelsen av året da 

DETNOR stod i 44,50 kroner og vi lastet opp med aksjer. BW Offshore steg 11,7 prosent denne 

måneden, og har økt 36 prosent siden vi tok inn aksjen rett etter restruktureringen i sommer. Aker ga 

også bra avkastning med 6,5 prosent denne måneden. Aker Slutions og Subsea 7 var stort sett 

uendret. DNO, som i likhet med AKERBP, utgjør i underkant av 10 prosent i fondet, falt imidlertid 6,6 

prosent.  

Det har sammenheng med en viss uro i markedet etter at kurdiske myndigheter ble en måned i 

etterskudd på eksportbetalingene til selskapet. Dette er nå i ferd med å bli rettet opp. Det er liten 

grunn til å tvile på betalingsviljen, men evnen er presset på grunn av høye offentlige utgifter, ikke 

minst til de kurdiske Peshmerga-styrkene, og den lavere oljeprisen. Når oljeprisen nå stiger vil det 

bedre betalingsevnen og selvfølgelig også øke inntektene til DNO. Vi forventer derfor at aksjekursen 

skal bevege seg et godt stykke, fra dagens 8,20 kroner, opp mot vårt kursmål på 15 kroner.  

Fondets tredje hovedtema, etter fortsatt gode tider i laks og økte oljepriser, er at bankene til neste år 

vil kunne betale normale utbytter igjen. Man ser allerede at markedet posisjonerer mot dette og det 

førte til at DNB steg 3,5 prosent i september og Sparebanken SMN solide 7,3 prosent. Sparebanken 

Nord-Norge henger fortsatt litt etter. Vi valgte å ta en pen gevinst i Skandiabanken og fordelte 

mesteparten av midlene til de to sparebankene.   

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Borregaard og NRC Group hadde begge fin oppgang på rund 5 prosent, men dette ble visket bort etter 

tilsvarende fall i Norwegian Air og Telenor. Vi solgte helt ut av Telenor i løpet av måneden. Ocean 

Yield og Høeg LNG som representerer shipping segmentet i fondet var stort sett uendret. 

FORTE Norge har med dagens 23 aksjer langt færre posisjoner i porteføljen enn de fleste andre norske 

aksjefond som gjerne inneholder mellom 30 og 40 forskjellige aksjer. Det er i hovedsak er i overkant 

av 60 aksjer som er «investerbare» på Oslo Børs og hvis vi rangerer disse fra best til dårligst, finner vi 

liten grunn til å velge blant aksjene i den nederste halvdelen av listen.  

Derfor konsentrerer vi oss om de aksjene som vi gjennom grundige analyser ser høyest kurspotensiale 

i. Etter vår mening har vi de 23 beste aksjene på Oslo Børs i porteføljen, og forventer således at 

dagens sammensetningen vil fortsette gi meravkastning for FORTE Norge.    



FORTE Global 

Kurs per 30.9.2016:    153,4426 

I september falt kursen til FORTE Global med 0,47 prosent.  Referanseindeksen, MSCI All Countries 
målt i dollar, steg til sammenlikning 0,61 prosent. Avkastningen over siste 12 måneder har vært fire 
prosent. 
 
De største positive bidragene til avkastning kom fra energi-aksjer, IT og konsumvarer, mens 

telekommunikasjon, finans og Materialer alle hadde negativ avkastning, målt som avkastning i 

hjemmemarkedet. Avkastningen i finansaksjer ble trukket ned på grunn av uro knyttet til Deutsche 

Bank som står i fare for å måtte betale en milliardbot til amerikanske myndigheter.  Positive bidrag 

fra energisektoren kom blant annet fra Apache og Rowan. Bakkafrost ga et markant positivt bidrag i 

konsumvaresektoren. 

Verdensøkonomien og finansmarkedene står nå overfor et vendepunkt, samtidig som den politiske 

ledelsen i USA og Europa finner nye politiske retninger. Vendepunktet i økonomien synes klarest ved 

å se hvordan Vestens sentralbanker signaliserer slutten på den radikalt stimulerende pengepolitikken 

som har vært virksom siden finanskrisen.  Den amerikanske sentralbanken, the Federal Reserve 

System, er allerede i gang med en rentehevningssyklus, mens den europeiske sentralbanken, har 

signalisert at den ikke øker programmet for obligasjonskjøp.  

I en verden der vi står overfor høyere renter og mindre støtte fra myndighetene søker vi 
investeringer som kan gi andelshaverne god risikojustert avkastning fremover.  I figuren har vi delt 
opp eksponeringen i fondet på ulike Gips-sektorer.  Som det fremgår av figuren er vi størst i 
konsumvarer (mye fiskeoppdrett), IT, Energi og Helse.  Vi mener at disse sektorene representerer 
trender i økonomien som vil gi avkastning fremover og når det gjelder energisektoren tror vi at dette 
er et godt tidspunkt for å komme inn i segmentet på attraktiv prising. 
 
Gitt sektorsynet vårt forventer vi positiv avkastning fremover i Forte Global. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



 FORTE Trønder 

Kurs per 30.9.2016:    194,7540 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 

I verdi steg FORTE Trønder med 7,34 prosent i september, mens referanseindeksen steg 1,26 prosent i 

samme periode. Nedgangen blant lakseaksjer i august, da fondet falt moderate 0,7 prosent, ble nesten 

helt reversert denne måneden. Som følger bidro laksesektoren med mer enn halve resultatet i 

september. Hittil i år har indeksen har økt med 3,02 prosent, mens fondet har gått hele 34,14 prosent.  

De siste tolv månedene har FORTE Trønder steget 50,3 prosent! Ingen andre norske aksjefond er i 

nærheten av disse tallene. 

August og september er normalt de svakeste månedene for lakseaksjer. I august falt sjømatindeksen 

9,4 prosent, men allerede i september tok den tilbake 8,6 prosent. Gjennom bra timede kjøp 

oppnådde vi 11,3 prosent avkastning i laksesektoren. Denne utgjør nå 37 prosent av fondet. Hver 

oppdrettsaksje i porteføljen vekter i underkant av 5 prosent av fondet, med unntak av Norway Royal 

Salmon, NRS, som utgjør opp mot 10 prosent. Grieg Seafood var den klare vinneren siste måned med 

21,5 prosent oppgang, mens NRS steg 13,3 prosent. Marine Harvest gikk 11,2 prosent, men Lerøy og 

Salmar ble liggende bak med henholdsvis 8,3 og 6,3 prosent avkastning. AKVA Group steg også over 10 

prosent, mens brønnbåtrederiet, NTS, som bare utgjør 1,8 prosent i fondet falt 13,5 prosent. Utsikten i 

oppdrettssektoren er fortsatt svært lys.  

Etter et globalt tilbudsfall på cirka 7 prosent i år ser det ut til at det blir bare 0-2 prosent volumvekst 

neste år og fortsatt moderat økning i 2018. Da etterspørselen er tiltagende, tilsier det meget gode 

priser, god kontantstrøm og høye utbytter fra oppdretterne fremover. Til tross for de store 

kursøkingene vi har opplevd på lakseaksjer den senere tid er det verdt å merke seg at kursene knapt 

har holdt tritt med økningen i inntjeningen. Det har derved vært minimal «multippelekspansjon», i P/E 

(pris /inntjening) for oppdrettsaksjene. P/E for neste års forventet inntjening ligger på rundt 11 ganger 

for sektoren, mens snittet på Oslo Børs er rundt 14,5 ganger. I tillegg til kursøking på grunn av økt 

inntjening er det derfor også godt rom for høyere prising av lakseaksjene. Fondet vil derfor fortsette å 

ha stor overvekt i sektoren.  

Før Det norske Oljeselskap ble hetende AkerBP fra og med 1 oktober, hadde Det norske en 

kanonavslutning i september med 13 prosent kursøking til 127,1 kroner per aksje. Våre kjøp på 40-

tallet i fjor og i forfjor må kunne sies å ha betalt seg godt. Vi mener likevel at aksjen har et stort 

avkastingspotensiale videre fremover. Det kan være en liten utfordring å kalle AKERBP et 

«trønderselskap» nå, men aksjen vil fortsette å utgjøre en betydelig posisjon i FORTE Trønder. I takt 

med økningen i Det norske steg for øvrig Aker med hyggelige 6,8 prosent siste måned. 

 



Markedet ser ut til å innse at lokale sparebanker er veldig lavt priset når man kan kjøpe en krone av 

egenkapitalen til 60-70 øre. Dette fordi bankene nå er i ferd med å tilfredsstille de nye 

kapitalkravene og kan igjen begynne å betale normale utbytter i området 6-8 prosent neste år. Etter 

ti prosent oppgang i august steg derfor egenkapitalbeviset til Sparebanken SMN nye 7,3 prosent i 

september. Sparebanken Møre og Helgeland Sparebank fulgte opp med 5,6 og 5,3 prosent, mens 

Melhusbanken steg 7 prosent.  

Grong Sparebank hadde en emisjon siste måned, der FORTE Trøndere deltok med et beløp som 

utgjør cirka 0,5 prosent av fondet. Banken har stor vekst og en solid balanse samtidig som de betaler 

veldig bra utbytte. Egenkapitalbeviset til Grong er unotert og handles på OTC-listen. Ifølge 

fondsloven kan unoterte papirer utgjøre opptil 10 prosent av porteføljen i norske aksjefond. 

Torghatten og Grong, som er unoterte papirer, utgjør 2,7 prosent av fondets portefølje. 

Teknologiselskapet, Next Biometrics, steg 8,1 prosent i august og fortsatte med 13,9 prosent 

oppgang denne måneden. FORTE Trønder deltok fullt i Q-Free-emisjonen, og kjøpte også aksjer i 

forkant. Kursøkingen i løpet av måneden endte på 8,6 prosent. Med rekordsterk ordrebok og styrket 

arbeidskapital er vi bull på QFR-aksjen. For øvrig økte den historiske trønderen, Orkla, med 10,1 

prosent i september.  

 

 
 
 

 



«What news on the Rialto» – Hva skriver analytikerne om? 

Alle investorer leser markedsrapporter. Det er en vesentlig del av en forvalters hverdag å forsøke å 

gjøre seg opp en mening om hvilke investeringer som er attraktive og hvilke som ikke er det. Det kan 

være vanskelig å være tilstrekkelig oppmerksom til å få med seg endringer i situasjonen hurtig nok.  Det 

er to viktige årsaker til dette. For det første har analytikerne gjerne ulike vurderinger, så det kan være 

vanskelig å vite hvem du skal stole på. Dernest kan det være vanskelig å skille ny og interessant 

informasjon fra statisk informasjon og gamle vurderinger. Det er imidlertid mulig å avdekke trender i 

analytikerrapporter ved å se på frekvensen av visse ord som har sammenheng med stemningen i 

markedet.  

Ved å sammenligne en mengde analytikerrapporter med en ordliste med sensitive ord og beregne 

frekvensen av disse ordene, kan vi få en følelse av hva analytikerne er opptatt av. Nedenfor vises en del 

slike sensitive ord hentet fra kredittforvaltningsprosessen. Ord som forekommer ofte er skrevet med 

større typer. Eksempelvis ser vi at kredittanalytikerne tydeligvis er opptatt av selskapenes 

kontraktsdekning. Kontraktsdekningen er viktig for å kunne vurdere selskapenes muligheter til å 

opprettholde sine låneforpliktelser.   

Hvis vi følger utviklingen i frekvensen av disse sensitive ordene, så vil vi få et inntrykk av hvordan 

stemningen i markedet endrer seg over tid. Ved å legge til grunn en tekstanalyse kan vi raskere henlede 

oppmerksomheten mot viktige hendelser og vi vil kunne følge riktig analytiker. Dette bruker vi i Forte 

som en del av arbeidet for å oppnå best mulig forvaltning på vegne av våre kunder. 

 

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. 


