
Fortsatt høy kinesisk BNP-vekst 

Den økonomiske veksten i Kina fortsetter på et høyt nivå. Uten denne vekstmotoren ville den 

globale veksten vært særdeles lav. Både økonomiene i USA og Europa går på lavgir. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank -1,7 prosent i oktober, men er opp 

4,8 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg til tross for lavere oljepris 2,5 prosent, og 

er dermed opp 4,6 prosent hittil i år.  

I USA dreier det meste seg om det nært forestående presidentvalget, samt valg av medlemmer til 

Representantenes hus. Rent politisk vil det være en stor fordel for den nye presidenten å ikke ha 

for stor motstand i Kongressen. Utfordringen er å få fart på den amerikanske økonomien slik at 

den lave veksten kan bli noe høyere, og da er det viktig at presidenten har noe handlingsrom. Den 

amerikanske statsgjelden galopperer videre, og det er ventet at den når et politisk selvpålagt tak 

allerede i mars neste år. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, vurderer stadig om 

rentene burde vært satt opp, men foretar seg ingenting før presidentvalget. Hvis veksten fordufter 

i USA vil sannsynligvis sentralbanken innføre QE4 (kvantitative lettelser). Det er allerede unnagjort 

3 stimulanseperioder etter finanskrisen i 2008. Det amerikanske aksjemarkedet synes at svake 

makrotall er godt for markedet, mens sterke makrotall er negativt fordi sentralbanken kan 

forventes å skru opp rentene en par knepp. Tallet på arbeidsledige har en fallende tendens, og det 

synes som at færre arbeidsgivere sier opp folk, og lønningene er i svak vekst. Ved inngangen til 

november er arbeidsledigheten på 4,9 prosent. 

Veksten i Europa tar seg sakte opp, men forblir svak. Det er stor risiko for at dette strekker ut i tid. 

Etterspørselen holdes tilbake av stram finanspolitikk og bankvesenet, som fortsatt ikke føler seg i 

stand til å ekspansiv utlånsvirksomhet på grunn av høye soliditetskrav. Dette tilsier at den 

ekspansive pengepolitikken til den europeiske sentralbanken (ESB) vil fortsette. Mange mente at 

sentralbanksjef Mario Draghi ville dra flere kaniner opp av hatten i ESBs rentemøte i oktober, men 

markedet ble litt skuffet over at det ikke kom noe nytt. I stedet ser man nå frem til rentemøtet i 

desember, for å se om det kommer ytterligere kvantitative lettelser. Å sette renten til under null 

kan være et av tiltakene. 

Kinas økonomi viste overraskende sterk motstandsdyktighet i årets tredje kvartal. Veksten i 

samlet verdiskapning i verdens nest største økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt, var 

riktignok under myndighetenes offisielle mål om en årlig vekstrate på syv prosent. Veksten, som 

endte på 6,8 prosent på årsbasis i kvartalet, var likevel bedre enn forventet i markedet.  

Månedsrapport 

Oktober 2016 



Tjenestesektoren i Kina, som inkluderer alt fra hoteller og restauranter til advokat- og finansielle 

tjenester, hadde en vekst på 8,2 prosent i kvartalet, mens industrien hadde en betydelig mer 

moderat vekst enn normalt på 6,1 prosent. Tjenestesektoren utgjør nå mer enn 50 prosent av den 

samlede verdiskapningen. Dette er helt i tråd med myndighetenes ønsker om å gå fra å være en 

eksportdrevet økonomi til en økonomi som i langt større grad kan stole på innenlandsk etterspørsel 

etter varer og tjenester. BNP-tallet kan redusere sjansene for en hard landing for Kina. 

Oljeprisen sank 1,08 prosent fra 50,19 dollar per fat til 49,65 dollar per fat i oktober. Det synes som 

om viljen til å kutte i oljeproduksjonen ikke er enstemmig tilstede innad i OPEC. Over tid vil 

etterspørselen innhente produksjonen, og da får vi en oppgang i oljeprisen, ettersom elastisiteten i 

oljeprisen er stor.  

Til tross for den relativt lave oljeprisen, som medfører lavere aktivitet i oljeservice-bransjen, har det 

norske arbeidsmarkedet holdt seg bra. I løpet av oktober ble det 300 flere helt ledige, ifølge 

sesongjusterte tall fra NAV. Etter flere måneder med nedgang, var det altså en liten økning i 

ledigheten i oktober. Hovedbildet er at arbeidsmarkedet har stabilisert seg i 2016, blant annet fordi 

den økte ledigheten i oljebransjen har blitt motvirket av lavere ledighet innen bygg og anlegg. 

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte i oktober at produksjonen 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 2,9 prosent fra september 2015 til september 2016, mens 

totalinflasjonen steg med 3,6 prosent i samme periode. Nedgangen i tolvmånedersveksten i KPI var 

hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på matvarer. Prisene på matvarer falt 0,4 prosent fra 

august til september 2016, mens de i samme periode i fjor steg 0,3 prosent. I motsatt retning trakk 

særlig prisutviklingen på bensin. Høyere kraftpriser og økt nettleie var de viktigste årsakene til at KPI i 

september i år var 3,6 prosent høyere enn den var i september i fjor.  

Utvalgte nøkkeltall for oktober 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.10.2016

OSEBX 2,49 % 10 års stat, Norge 1,42

MSCI AC World -1,70 % 10 års stat, USA 1,83

S&P 500 -1,94 % 3 mnd NIBOR 1,10

FTSE 100 0,80 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,52 % Brent Future -1,08 %

Euro/USD -2,34 % Gull -3,00 %

Euro/NOK 1,11 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.10.2016:    99,9542 

FORTE Pengemarked leverte 0,13 prosent avkastning i oktober, mens referanseindeksen ST1X til 

sammenligning ga 0,04 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,19 prosent, mens indeksen har gitt 0,45 

prosent. Avkastningen i oktober ble preget av at bankene må betale litt høyere kreditpåslag ved 

opptak av ny seniorgjeld, samt at den flytende renten sank. 

3 måneders Nibor endret seg fra 1,15 prosent til 1,10 prosent i oktober, noe som ga positiv 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 1 basispunkt i oktober. Dette hadde 

ingen større effekt på porteføljen. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



FORTE Pengemarked sitter for tiden med omlag 25 prosent i særinnskudd i bank og ca. 10 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 øker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTE Pengemarked er et godt alternativ til å ha penger i banken. Ingen banker gir over 2 prosent på 

innskudd. Vi jobber videre med dette som motto. Fondet skal til enhver tid være konkurransedyktig 

med innskudd i bank. 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.10.2016:    110,6877 

FORTE Obligasjon steg 0,51 prosent i oktober, mens fondets referanseindeks, ST4X, ga -0,07 prosent. 

Hittil i år er fondet opp 3,54 prosent, mens ST4X har gått 0,46 prosent. Fondet topper sin kategori på 

Oslo Børs både for 3, 4 og 5 års historikk, og er nr. 2 av 30 fond både på 1 og 2 år. Ingen andre norske 

investment grade obligasjonsfond klarte å følge FORTE Obligasjon i avkastning i oktober! 

Rentene er fortsatt lave, og fondet består av 45 prosent fastrentepapirer og 55 prosent papirer med 

flytende rente. Dette medfører at rentebindingen, eller på fagspråket durasjonen, er kort og fondet 

blir dermed mindre rammet om rentene stiger. Norske 5 års Nibor swaprenter steg 10 basispunkter 

fra 1,25 til 1,35 prosent i løpet av oktober, noe som hadde negativ effekt på fastrentepapirene. I 

oktober lå 3 måneders NIBOR litt lavere, med en endring fra 1,15 prosent til 1,10 prosent, noe som 

ga svakt positiv effekt på porteføljen av papirer med flytende rente. 

Den europeiske sentralbanken presser europeiske renter til lave nivåer. Vi tror likevel de norske 

langsiktige rentene vil komme videre opp den nærmeste tiden. Den relativt høye norske 

kjerneinflasjonen på 2,9 prosent, vil medføre at de langsiktige rentene må finne et høyere nivå. 

Norges Bank styrer etter 2,5 prosent kjerneinflasjon, og 1,35 prosent 5 år Nibor er for lavt i forhold til 

inflasjonsmålet. Denne renten burde ligge mellom 2-3 prosent.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Bloomberg 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I oktober vektet vi fondet opp i fondsobligasjonene til Sparebanken Sør. Videre kjøpte vi et ansvarlig 

lån i Storebrand livsforsikring. Kjøpene har skjedd på relativt høye renter, og den fremoverskuende 

renten i fondet har dermed økt.  

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, spreadene, steg omlag 1 

basispunkter for seniorlån, men sank 6 basispunkter for ansvarlige lån og 2 basispunkter for 

fondsobligasjoner. Dette har bidratt positivt til porteføljen i oktober, spesielt reduksjonen i spread på 

ansvarlige lån dro fondet godt opp i avkastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tror at spreadene vil komme videre inn over tid, selv om enkelte hendelser kan sende dem ut igjen. 

Sparebanken Sør og DNB la ut nye verdipapirer på høye spreder før Brexit-avstemmingen i juni. Vi 

kjøpte Sparebanken Sør, og kunne selge verdipapiret med 4,5 % gevinst i løpet av oktober. Så hver 

gang disse høye spreadene bykser oppover, kommer vi til å bruke ledig likviditet for å få økt 

fremoveskuende rente. På store kortsiktige prisoppganger selger vi.  

Bankene som FORTE Obligasjon investerer i, har blitt mer solide. Nye kapitalkrav har gjort at 

kapitaldekningen i bankene har økt. Dette medfører at innholdet i fondet har blitt gradvis bedre over 

tid.  



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.10.2016:    87,9243 

Det er full fart i kredittmarkedet. I oktober ga Forte Kreditt en avkastning på 1,69 prosent. Vi finner 

energirelaterte utstedere både på toppen og til dels i bunnen av listen av bidragsytere til 

avkastningen. Den sterke utviklingen i kredittmarkedet underbygger vårt syn på at vi befinner oss i 

en tidlig ekspansjonsfase i kredittsyklusen.  Vi forventer en periode med modning av syklusen og 

normalisering av avkastningen på vårparten neste år. 

De viktigste bidragene til avkastningen i oktober kom fra Ensco (+24 bp), Seadrill (+22 bp) og 

Bluewater (+16 bp); interessant og karakteristisk nok alle riggselskaper.  Negative bidrag kom fra 

Ship Finance (-13 bp), Songa (-9 bp), Yara (-7 bp). Markedsvolatiliteten ser ut til å være på retur, noe 

som trekker i positiv retning for verdiutviklingen i kredittmarkedet. Vi ser at løsninger kommer på 

plass for selskaper som kom under finansielt stress i oljesmellen.  Våre øyne er i dag i første rekke 

rettet mot en refinansieringsløsning i Seadrill som er meldt å komme mot slutten av året i år. En 

serie nyutstedelser viser at kredittobligasjonsmarkedet nå er åpent. 

For å illustrere anatomien til en opptur i kredittmarkedet har vi denne gangen lånt en figur fra DNB 

Markets. Denne viser verdiutviklingen i obligasjonene som inngår i indeksen DNB Norwegian High 

Yield Index fordelt på sektorer. Figuren viser for det første nedturen i kredittmarkedet som startet 

høsten 2014 og som særlig rammet offshore og oljenæringen, i figuren «E&P». Dernest oppturen 

som fulgte etter oljeprisøkningen fra februar i år.  Oljeselskaper, har hatt den bratteste oppturen 

siden markedet snudde. Viktige eksempeler er Aker BP (tidligere DETNOR) og DNO som begge er 

betydelige poster i Forte Kreditt.  Ytterligere en interessant observasjon fra figuren er at også 

offshore-sektoren nå ser ut til å peke oppover, slik at alle sektorene i indeksen har positive bidrag.  

Fremover ser vi for oss at 

kredittmarkedet vil ha en 

periode med uvanlig høy 

avkastning sammenlignet 

med andre rentemarkeder. 

Samtidig vil vi advare mot 

at det i enkelte tilfeller 

ikke vil være mulig å finne 

frem til konstruktive løsninger på underkapitaliseringen i de aktuelle selskapene. Følgelig er det 

viktig å opprettholde en høy grad av diversifisering i fondet. Hvis historien kan gi en pekepinn for 

hvor lenge oppturer varer, så ser vi at kredittmarkedet gjerne har omtrent ett år med uvanlig høy 

avkastning etter en nedtur. Gitt dybden av kredittmarkedsnedturen i oljesmellen ser vi for oss at 

oppturen kan vare betydelig lenger denne gangen. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.10.2016:    145,8068 

Netto avkastning i FORTE Norge ble 5,21 prosent i oktober, langt over fondsindeksen på Oslo Børs som 

økte 2,12 prosent. Hittil i år har fondet økt i verdi med 31,0 prosent mens indeksen har gått 5,3 

prosent.  De gode utsiktene innen laksesektoren har løftet sjømataksjer høyere, og det har påvirket 

fondet i størst grad. Gode resultater fra banksektoren bidro også positivt. 

Norway Royal Salmon, NRS, ble vinneraksjen denne måneden med 29,8 prosent oppgang. Vi byttet ut 

Lerøy Seafood med hovedeieren, Austevoll Seafood, som steg 17,3 prosent etter byttet. Scottish 

Salmon og Grieg Seafood leverte henholdsvis 15,7 og 14 prosent, mens SalMar og Marine Harvest 

fulgte på med 10 og 4 prosent stigning. Sjømat utgjør 31,6 prosent av fondet, og avkastningen på 

disse aksjene ble samlet på 12,3 prosent. Bidraget til totalavkastningen i fondet ble således 3,8 

prosent. Lav tilbudsvekst og økt global etterspørsel etter laks indikerer at prisene i 2017 vil ligge langt 

høyere enn de rekordhøye prisene vi har hatt så stor glede av i år. Vi mener at de fleste analytikere er 

for pessimistiske, at konsensuspris for 2017 på 59 kr/kg er for lavt og at snittprisen i 2017 vil ende 

opp over forward-prisen for 2017, som nå ligger på 66 kr/kg. Vi forventer at kostnadene forblir høye, 

men ikke stigende, på ca. 33 kr/kg. Femti prosent fortjeneste per kg vil medfører en enorm 

kontantstrøm for selskapene. Ved konsensuspris på 59 kr/kg ligger P/E’en for oppdrettsselskapene 

rundt 10 ganger (dvs. at aksjekursen er 10 ganger høyer enn netto inntjening per aksje), mens snittet 

for Oslo Børs ligger over 14 gangen. Det synes derfor klart at det fortsatt er rom for solid prisoppgang 

for lakseaksjer i tiden fremover.  

Fin oppgang blant flere av fondets oljerelatert aksjer ble utlignet ved et 13 prosent tap i DNO. AkerBP 

(tidligere Det norske) steg nye 4,4 prosent, mens Subsea 7 økte 8 prosent. Vi realiserte en solid 

gevinst i Aker ASA denne måneden og tok inn Kværner i porteføljen. Etter byttet steg posisjonen i 

Kværner med 15,8 prosent. Likefullt ble det et negativt bidrag på 0,3 prosent fra oljesektoren, som 

utgjør 31 prosent av fondet. Vi forventer fortsatt en moderat oljeprisoppgang før nyttår og at prisen 

etablerer seg i øvre halvdel av 50-tallet i løpet av neste år. Kursfallet i DNO skyldes i hovedsak 

forsinkelse i betalingene fra kurdiske myndigheter, som opplever høye utgifter på grunn av 

militæroffensiven mot IS i Nord-Irak. 2. november mottok imidlertid selskapet en noe forsinket 

betaling. Det er positivt, og viser at det er betalingsvillighet, men beløpet var 14 prosent lavere enn 

forventet og gir en indikasjon på det økonomiske presset myndighetene befinner seg i.  Med noe 

høyere oljepris og etter en nedkjempelse av IS i Mosul, forventer vi et solid løft i aksjekursen i DNO. 

Etter en solid oppgang i SpareBank1 SMN tok vi gevinst i papiret og kjøpte Sparebanken Vest inn i 

porteføljen. Denne steg etterkant med 23,4 prosent. De øvrige bankene i fondet, DNB og SpareBank1 

Nord-Norge steg henholdsvis 15,9 og 15,2 prosent. Banksektoren veier 9,8 prosent i fondet og bidro 

med 1,5 prosent til resultatet. Vi tror bankene snart vil sette opp boliglånsrentene et knepp og derved 

øke den svært lave rentemarginen de nå har. Det vil øke inntjeningen, og siden kapitalkravene nå er i 

ferd med å bli nådd er det ikke behov for ytterligere oppbygging av egenkapitalen. Det vil kunne øke  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



utbyttekapasiteten hos bankene og føre kursene høyere.   

Blant øvrige bidragsytere steg NRC Group 16 prosent og Borregaard 12,9 prosent. På den andre siden 

falt Norwegian Air 4,8 prosent og Kongsberg Gruppen (KOG) hele 24 prosent. Hos KOG benyttet den nye 

direktøren sin første resultatfremleggelse til å forta en skikkelig «opprydding» gjennom store ekstraordi-

nære avskrivninger i den maritime divisjonen. Vi forventer at aksjekursen vil ta seg godt opp igjen.  

I forkant av presidentvalget i USA og OPEC-møte senere i måneden er det nå litt usikkerhet i markedet. 

Det er kan være en glimrende inngangspunkt til aksjemarkedet som tradisjonelt går meget bra i desem-

ber og januar. 



FORTE Global 

Kurs per 31.10.2016:    152,3269 

Markedet har spennende tider i møte, men vi tror på roligere markeder mot slutten av året. I oktober 

falt kursen til FORTE Global med 0,73 prosent. Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i dollar, falt 

til sammenligning 2,16 prosent. Avkastningen over de siste 12 månedene har vært fire prosent. 

De største positive bidragene til avkastning kom fra finansaksjer, diskresjonære konsumvarer og 

materialer, mens helseaksjer, energi og eiendom alle hadde negativ avkastning (se figuren som viser 

avkastningen i de lokale markedene brutt ned på sektor. På grunn av ulik valuta kan avkastningen 

avvike fra avkastningen målt i norske kroner). 

Vi tror at utsikten til høyere renter er positivt for inntjeningspotensialet i banksektoren, men negativt 

for eiendom.  Renteforventningen har trolig også påvirket diskresjonære konsumvarer negativt. 

Energiaksjer har falt med oljeprisen. Ved utgangen av november handlet Brent Blend kontrakten på 

48,33 dollar per fat.  

Eksempler på aksjer som hadde betydning for avkastningen var farmasiselskapet AstraZeneca, som 

falt med helsesektoren, og Banco Bradesco, en brasiliansk bank som nå stiger i kurs etter hvert som 

stresset i det brasilianske finansmarkedet avtar. Et energiselskap med negativ avkastning var 

Gulfmark Offshore, et amerikansk supply selskap som er aktivt i Nordsjøen og Sydøst Asia. 

På kort sikt venter vi betydelig volatilitet i aksjemarkedene. Volatiliteten kan knyttes til den 

amerikanske presidentvalgkampen og til omleggingen av pengepolitikken. I den delen av den 

økonomiske syklusen der vi befinner oss i dag er analytikernes øyne i første rekke rettet mot den 

amerikanske sentralbanken ettersom den økonomiske ekspansjonen har kommet lenger her enn i 

Europa. For energi-relaterte aksjer vil mulighetene for at OPEC enes om virkemidler for å øke 

oljeprisen være avgjørende, og et fravær av slike løsninger kan bidra til økt volatilitet. 

Tross uromomentene, tror vi at finansmarkedet vil stabilisere seg inn mot slutten av året og har et 

positivt markedssyn nå ved inngangen til november. 
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FORTE Trønder 

Oktober måned ble en ny sterk måned for FORTE Trønder. Utsikter til svært høye laksepriser også til 

neste år har drevet sjømataksjene høyere, og med fondets eksponering på 37 prosent mot sektoren 

slår det meget positivt ut. Sist måned steg FORTE Trønder 5,62 prosent, mens referanseindeksen i 

samme periode steg 2,12 prosent. Derved økte fondets netto avkastning hittil i år til 41,7 prosent, 

ikke ubetydelig foran indeksen som viser 5,2 prosent oppgang. FORTE Trønders plassering som beste 

norske aksjefond på Oslo Børs i periodene de siste tre, to og ett år, så vel som hittil i år, er ubestridt! 

På grunn av lav produksjonsvekst av laks blir det stadig tydeligere at tilbudet frem mot nyttår og ut 

2017 ikke vil kunne møte den globale etterspørselen. Den lave tilveksten skyldes at nesten en hel 

årsklasse av chilensk laks gikk tapt under algeoppblomstring i vår, samt luseproblematikk og få nye 

konsesjoner i Norge. Man vet i dag hvor mye laks som står i merdene, og kan derved si med stor 

sikkerhet hva den maksimale produksjonen kan bli de neste 18 månedene. Det tilsier nær nullvekst 

til neste år, etter en 7 prosent nedgang i produksjonen i år. Samtidig øker den globale etterspørselen 

etter sunn og god laks. Dette vil ganske sikkert medføre nye rekordhøye priser til neste år. 

Kostnadsnivået er høyt, spesielt på grunn av lakselusa, men synes likevel å være under kontroll. 

Dette tilsier rekordfortjenester i bransjen, enorm kontantstrøm og svært gode utbytter til 

aksjonærene. Markedet har nå begynt å innse dette, og siste måned steg sjømatindeksen med 8,4 

prosent. FORTE Trønders aksjer i sektoren steg imidlertid 13,9 prosent, og bidrog derved med 5,2 

prosent til totalresultatet. Beste enkeltaksje var Norwegian Royal Salmon, NRS, som steg 29,8 

prosent siste måned. Aksjen utgjør 9,5 prosent av fondet og er den nest største posisjonen. NRS er 

blant de få selskapene som kan oppnå vesentlig produksjonsvekst neste år, antagelig over 40 

prosent. En annen fordel er at lokalitetene til selskapet ligger hovedsakelig i Troms og Finnmark, som 

er mindre utsatt for lus. Grieg Seafood har også muligheten til å øke produksjonen til neste år, noe 

som førte til 14 prosent kursoppgang for denne aksjen. SalMar og Lerøy økte henholdsvis 10 og 8 

prosent, mens Marine Harvest og Bakkafrost begge økte rundt 4 prosent. 

AkerBP (tidligere Det norske), som vekter 9,7 prosent i fondet, fortsatte fremgangen og steg 4,4 

prosent i oktober. Vi kjøpte oss tilbake i Aker under perioden og fikk fin start med 11 prosent 

oppgang i posisjonen. Disse gevinstene forsvant imidlertid med et 13 prosent tap i DNO, og 

energisektorens bidrag til resultat ble derved bare 0,1 prosent. 

Oppgangen blant fondets regionale sparebanker har vært svært hyggelig de siste tre måneder, der 

blant annet SpareBank1 SMN, som vekter 9 prosent i fondet, har steget hele 29 prosent. Det 

inkluderer denne måneds oppgang på 9 prosent. Sparebanken Møre steg 13,5 prosent i oktober, 

mens Helgeland Sparebank gikk 10,7 prosent. Alle bankene leverte gode resultater for tredje kvartal 

med lavere tapstall enn forventet. Resultatbidraget fra sektoren ble 1,5 prosent. 

Kurs per 31.10.2016:    205,6954 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Etter fin oppgang blant teknologiaksjene de seneste månedene skuffet sektoren denne måneden med 

et negativt bidrag på 1,2 prosent. Eneste positive bidrag var Medistim, som steg 9 prosent. Ellers falt 

Next Biometrics 11,9 prosent og Q-Free 4,7 prosent. Nordic Semiconductor, som fondet har vært helt 

ute av siden i vår, falt nye 15 prosent etter å ha levert dårlige tall for tredje kvartal. På dette nivået fin-

ner vi aksjen interessant igjen, og vi har på nytt tatt en posisjon i Trondheims-selskapet.  

Den senere tiden har det kommet mange nye andelseiere i FORTE Trønder som vi ønsker velkommen. 

Fondet har nå passert 330 millioner kroner, og vi ser ingen problemer med å forvalte et langt større 

beløp i fondet, uten at det vil gå på bekostning av avkastning, risiko eller likviditet i fondet.  Mandatet 

sier at FORTE Trønder skal hovedsakelig investere i selskaper med tilknytting til Midt-Norge. Det gir 

rom for «reserve-trøndere» som vil gi økt likviditet og fleksibilitet i forvaltningen av fondet, samt bidra 

til fortsatt meravkastning.  



Skråblikk—Norske fond billigst i Europa 

Norsk fondsbransje har fra enkelte fått kritikk for at forvaltningshonorarene er for dyre, men medfører 

dette riktighet?  

Det uavhengige analyseselskapet Morningstar har gjennomført en analyse av kostnader i fond i 21 

europeiske land. Undersøkelsen viser gjennomgående synkende fondskostnader i Europa, fra et snitt 

på 1,09 prosent i 2013 til 1,00 prosent i dag. 

Noe av nedgangen i prisene kan forklares ved at flere har valgt å investere i såkalte indeksfond de siste 

årene. Indeksfondene eller «passive fond» er som regel billigere en aktivt forvaltede aksjefond. Ande-

len som er investert i passivt forvaltede aksjefond er ulik i de ulike land. I Sveits er eksempelvis 50 % 

av plasseringene i aksjefond passivt forvaltet, i Norge er 26,5 % av aksjefondsinvesteringene passivt 

forvaltet, mens snittet i Europa ligger på rundt 10 %. 

Undesøkelsen slår hull på myten om dyr norsk fondsforvaltning. I gjennomsnitt betaler nordmenn 0,65 

prosent i forvaltningshonorar for sine fond, mot et europeisk snitt på 1 prosent. Det plasserer Norge 

på en tredjeplass over de billigste landene, kun slått av Irland og Sveits. Norsk fondsbransje tilbyr med 

andre ord svært konkurransedyktige priser, sammenlignet med andre europeiske land.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Morningstar, tall per 1. mai 2016 

Det er spesielt et område hvor Norge skiller seg ut. Vi har Europas billigste obligasjonsforvaltning. 

Gjennomsnittlig forvaltningshonorar for norske obligasjonsfond ligger på 0,26 %, nesten en halv pro-

sent billigere enn snittet i Europa. Også innen kombinasjonsfond og aksjefond plasserer Norge seg 

blant de klart billigste. Dette viser at norsk fondsbransje ikke bare er dyktig, men også svært kostnads-

effektiv! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


