
Høyere økonomisk vekst i USA 

Etter valget i USA har markedene fått ny fart, mest sannsynlig på grunn av at støyen rundt valget er 

borte, samtidig som den økonomisk veksten i USA steg i 3. kvartal. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,8 prosent i november, og er opp 

5,6 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 2,9 prosent, og er dermed opp 7,6 prosent 

hittil i år. Høyere oljepris og sterkere krone virket positivt for den norske børsen. 

I USA ble Donald Trump noe overraskende valgt til ny president. Nå er det ikke uvanlig at det 

republikanske partiet overtar makten etter en lang periode med det demokratiske partiet ved 

roret. Det amerikanske verdipapirmarkedet har reagert positivt på valgresultatet, sannsynligvis på 

grunn av at all støyen rundt valget er borte. Men også Trumps slagord «make America great again» 

ga mange velgere troen på ny økonomisk vekst, og flere nye jobber. Hvis den nye presidenten 

ønsker å endre økonomien noe, må det brukes penger. Som følge av dette har den amerikanske 

langrenten steget. 5 års treasury (stats-) rente har steget hele 53 basispunkter fra 1,31 prosent til 

1,84 prosent. Samtidig har den toneangivende aksjeindeksen Standard & Poor 500 steget hele 3,42 

prosent i november, som følge av forventning om høyere økonomisk vekst. BNP-veksten for 3. 

kvartal ble i slutten av måneden rapportert til hele 3,7 prosent årlig vekst. Det var forventet en 

vekst på 3,0 prosent. Det ser nesten ut til at markedet har glemt at den amerikanske 

sentralbanken teller på knappene om hvorvidt de skal øke kortrentene. Allerede i desember kan 

det komme en renteøkning fra sentralbanken. Amerikanske dollar har også styrket seg mye i 

november. Konsumenttilliten, målt med «consumer confidence»-indeksen, var på 107,1 i 

november mot forventet 101,5. Det ble dessuten skapt 178 000 jobber utenom landbruket i USA i 

november. Dette er litt mindre enn forventet, men arbeidsledigheten på 4,6 prosent er den laveste 

siden 2007. Både investorer og konsumenter har altså stor tro på fremtiden i USA. 

Veksten i Europa er lav, men det er tegn til bedring. Med kraftige pengepolitiske stimuli har den 

europeiske sentralbanken (ESB) klart å få veksten i gang. Spesielt Tyskland, Frankrike og Benelux-

landene går bedre. ESB er fortsatt bekymret for økonomiske tilbakeslag, spesielt i banksektoren. 

EU foreslår derfor lettelser i banklovgivningen. Det blir interessant å se hvilken form dette får, 

ettersom slike endringer også blir gjeldende her hjemme gjennom EØS-avtalen. Inflasjonen i 

Europa er lav, og dette medfører at rentenivået blir liggende relativ lavt lenge.  

Etter valget av Donald Trump går forholdet til Kina tilsynelatende inn i en stor handels- og 

valutakonflikt. USA og Kina har alt innført noen handelsbegrensninger mot hverandre.   
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Trumps trusler om å innføre 45 prosent toll på importen fra Kina varsler «krig». Både USA og Kina vil 

tape på handelsrestriksjoner. Amerikanske selskaper har lenge hyret kinesere til å produsere billig og 

mye til selskapenes globale verdikjeder. Vi snakker blant annet om store selskaper som Apple, 

Walmart og andre. Disse selskapene står for en stor del av vareimporten til USA, og de har betjent 

forbrukerne i USA med rimelige varer. USA skader antageligvis bare seg selv ved å slå til med kraftig 

toll. Kina vil seile opp som en økonomisk stormakt, og jobber hardt for å få landene i Asia og 

Stillehavsregionen med på kinesiskstøttede frihandelsavtaler. Kina ønsker ikke å stenge sine dører til 

verden utenfor, men åpne dem på enda videre gap.  

Kjerneinflasjonen i Norge viste en oppgang på 0,2 prosent fra september til oktober, og hadde en 

tolvmånedsendring på 2,9 prosent i oktober. Det var samme tolvmånedersendringen som i 

september. KPI hadde en tolvmånedersendring på 3,7 prosent. Fra september til oktober gikk KPI 

opp 0,5 prosent. Hovedårsaken til oppgangen i oktober var en solid økning i strømprisene. 

Future-prisen på olje steg 3,77 prosent fra 49,65 dollar per fat til 51,52 dollar per fat i november. Det 

var knyttet stor spenning rundt møtet i OPEC som fant sted den siste dagen i november. OPEC 

besluttet å kutte sin samlede oljeproduksjon med 1,2 millioner fat per dag, noe som ventes å 

balansere markedet og presse oljeprisen videre opp. Det norske aksjemarkedet reagerte spontant på 

OPECs produksjonskutt, og november sett under ett ble en sterk måned i aksjemarkedet. Fremover 

vil en høyere oljepris virke veldig positivt for den norske børsen, og vi skal ikke se bort fra at det 

settes nye børsrekorder i desember. 

Utvalgte nøkkeltall for november 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.11.2016

OSEBX 2,89 % 10 års stat, Norge 1,69

MSCI AC World 0,76 % 10 års stat, USA 2,37

S&P 500 3,42 % 3 mnd NIBOR 1,14

FTSE 100 -2,45 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,16 % Brent Future 3,77 %

Euro/USD -3,47 % Gull -8,14 %

Euro/NOK -0,47 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.11.2016:    100,044 

FORTE Pengemarked leverte 0,09 prosent avkastning i november, mens referanseindeksen ST1X til 

sammenligning ga 0,03 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,28 prosent, mens indeksen har gitt 0,48 

prosent.  

3 måneders Nibor endret seg fra 1,10 prosent til 1,14 prosent i november, noe som hadde en 

marginal 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 2 basispunkt i 

november. Dette hadde også en svakt negativ effekt på porteføljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengemarkedsfond kan ha inntil 1,5 år i vektet kredittløpetid. FORTE Pengemarked har for tiden en 

vektet kredittløpetid på 1,47 år. Årsaken til dette er at vi tror kredittspreadene kan bli lavere 

fremover. Kredittspreaden har stor effekt på avkastningen i fondet, fordi den utgjør en stor del av 

den løpende avkastningen. Samtidig har fondet en stor andel i bankinnskudd. Dette senker 

kredittløpetiden, samtidig som fondet er likvid. 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ser ut til at ECB fortsetter å holde de kortsiktige rentene lave. Inflasjonen i eurosonen er veldig 

lav, og dette tilsier at de kortsiktige rentene i Norge også blir lave lenge. I USA teller FED på knappene 

om de skal sette opp renten. Hvis så skjer, vil nok 3 mnd Nibor stige. Endringen i korte renter har liten 

effekt på FORTE Pengemarked, men avkastningen i fondet vil ta seg opp med høyere renter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.11.2016:    110,9946 

Til tross for stigende lange renter steg FORTE Obligasjon 0,28 prosent i november, mens fondets 

referanseindeks, ST4X, ga -0,14 prosent. Hittil i år er fondet opp 3,82 prosent, mens ST4X har gått 

0,32 prosent. FORTE Obligasjon ga den høyeste avkastningen av samtlige norske investment grade 

obligasjonsfond i november. Fondet topper sin kategori på Oslo Børs både hittil i år, og for 1, 2, 3, 4 

og 5 års historikk!  

Rentene er fortsatt lave, men har begynt å stige. Norske 5 års Nibor swaprenter steg 18 basispunkter 

fra 1,35 til 1,53 prosent i løpet av november, noe som hadde negativ effekt på fastrentepapirene. 

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 faller dermed lite i 

verdi nå som rentene stiger. 3 måneders NIBOR steg fra 1,10 prosent til 1,14 prosent, noe som ga 

svakt negativ effekt på porteføljen av papirer med flytende rente. 

Den europeiske sentralbanken presser europeiske renter til lave nivåer. Etter at Trump vant 

presidentvalget i USA har de langsiktige rentene i USA steget markant. 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 1,53 prosent i 5 år Nibor er for lavt i forhold 

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

Utviklingen i 5 års Nibor fra november 2014 til november 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I november vektet vi fondet opp i et ansvarlig lån til Sparebanken Sogn og Fjordane. Videre kjøpte vi 

et ansvarlig lån i Gjensidige forsikring. Kjøpene har skjedd på relativt høye renter, og den 

framoverskuende effektive renten i fondet har dermed økt.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld, spreadene, steg omlag 2 

basispunkter for seniorlån og 1 basispunkt for ansvarlige lån, mens de for fondsobligasjoner sank 10 

basispunkter. Dette har bidratt positivt til porteføljen i november, spesielt reduksjonen i spread på 

fondsobligasjoner dro fondet opp i avkastning. 

Når de langsiktige rentene stiger, blir avkastningen i fastrentepapirer påvirket negativt. Derfor vil 

mange obligasjonsfond gi lavere avkastning en periode. Fordelen med høyere renter er at 

reinvesteringsrisikoen faller, samtidig som den framoverskuende effektive renten blir høyere. Altså vil 

avkastningen bli bedre når rentestigningen er over. I FORTE Obligasjon har vi senket durasjonen eller 

rentebindingen. Blir de langsiktige rentene vesentlig høyere vil vi øke durasjonen.  



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.11.2016:    88,8663 

Kredittmarkedet viste igjen sin styrke i november. Forte Kreditt ga en avkastning på 1,07 prosent for 

måneden. Tradisjonelle utstedersektorer som riggselskaper, FPSO 1) og shipping sto for 

topplasseringene blant største bidrag til avkastningen, mens renterisiko på dollarpapirer førte til det 

største negative bidraget i porteføljen.  Den konsistente høye avkastningen som vi har sett i 

kredittmarkedet siden oljeprisen bunnet ut i februar, underbygger vårt syn om at kredittmarkedet 

befinner seg i en tidlig ekspansjonsfase i kredittsyklusen.   

De viktigste bidragene til avkastningen i oktober kom fra Transocean (+23 bp), Bluewater (+15 bp) 

og Navigator (+10 bp).  Negative bidrag kom fra Yara (-13 bp), DOF (-4 bp), Diamond Offshore (-3 

bp).  

Kredittmarkedet hadde en forsiktig start på november måned.  Dette skyldtes særlig nervøsitet i 

markedet knyttet til det amerikanske presidentvalget, og lekkasjer i forkant av og under OPECs 

ministermøte som berørte hvorvidt kartellet ville innføre produksjonsbegrensninger eller ikke. 

Kredittmarkedet tok seg opp etter at presidentvalget i USA var avgjort.  Markedsaktørene later til å 

legge vekt på at den nye administrasjonen i USA vil føre en ekspansiv finanspolitikk. Samtidig 

forventes det at Kina vil respondere på en eventuell handelskrig ved å iverksette statlige 

infrastrukturprogrammer. Mot slutten av måneden kom oljeprisen tydelig opp etter at OPEC vedtok 

produksjonsbeskrankninger.    

I disse kommentarene refererer vi ofte til kredittsyklusen.  Dette skyldes at Forte Kreditt er et aktivt 

forvaltet kredittfond der forvalter tar posisjoner i markedet avhengig av markedssyn.  For å illustrere 

syklikaliteten har vi denne gangen tatt for oss en oversikt, som vi har lånt fra det uavhengige 

kredittanalysebyrået CreditSights, som rangerer avkastningen i euro-kredittmarkedet etter 

kredittkvalitet for hvert år tilbake til 1999.  Til tross for vesentlige forskjeller mellom det nordiske 

kredittmarkedet og euromarkedet (løpetid, andel fastrente, ratinger av obligasjonene), så tror vi at 

det er mulig å overføre kvalitative observasjoner på vårt marked.  Vi legger merke til at de sterkeste 

(AAA) og de svakeste (CCC) kredittene veksler mellom å ha topp- og bunnplassering.  Når de 

sterkeste kredittene gjør det best er det ofte med negativ avkastning (men mindre negativt enn 

svakere kreditter).  Vi ser også at perioder der mer aggressive kreditter har en høyere avkastning 

enn mer konservative kreditter, er lenger enn i tilfeller der konservative kreditter har en høyere 

avkastning enn mer konservative kreditter.  Perioder der aggressive kreditter leder varer gjerne et 

par år, eller lengre etter store nedturer i markedet, mens perioder der de sterkeste kredittene leder 

gjerne varer ett år (unntak for 2008-9).   

 

1) Floating production storage and offloading unit.  

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



Dette er en interessant betraktning gitt at vårt marked har vært inne i en betydelig nedtur.  Videre er 

det verdt å merke seg at High Yield markedet som helhet har samme retning som de mer aggressive 

kredittene.  Dette er interessant fordi det er mulig å øke forventet avkastning i gode perioder ved å 

velge obligasjoner med lengre løpetid uten å gå på akkord med kredittkvaliteten i porteføljen. 

I vår strategi setter vi denne vekslingen i sammenheng med syklikaliteten i kredittmarkedet.  En 

forvalter som kan indentifisere hvor kredittmarkedet er i syklusen kan tilføre verdi for innskyterne i 

fondet.   

En kredittforvalter kan enten variere kredittkvaliteten på obligasjonene, eller obligasjonenes 

følsomhet for markedsbevegelser ved å variere løpetiden.  Vår posisjon i dag er preget av relativt 

lengre løpetider.  Dette betyr at fondet er posisjonert for en oppgang i kredittmarkedet, og denne 

posisjonen er i større grad uttrykt ved lengre løpetider enn ved høye andeler av svakere kreditter. 

Fremover ser vi for oss at den sterke trenden i kredittmarkedet fortsetter.  Forhold som kan resultere i 

en negativ utvikling vil være fallende oljepriser eller en kredittinnstramning i banksystemet.  Vi legger 

imidlertid større vekt på at en rekke hendelser knyttet til den politiske situasjonen i Nord Amerika og 

Europa er bak oss, samtidig som oljemarkedet, ifølge analytikere, er på vei mot balanse.  Den positive 

forventningen hviler også på de relativt høye effektive rentene på obligasjonene i fondet per i dag. Vi 

har følgelig et positive syn på kredittmarkedet nå som vi er på vei inn i årets siste måned.  



FORTE Norge 

Kurs per 30.11.2016:    151,1395 

Det ble nok en god måned for FORTE Norges andelseiere i november. Fondet steg 3,66 prosent denne 

måneden og har gitt 35,78 prosent netto avkastning hittil i år. Referanseindeksen, OSEFX, steg til 

sammenligning 2,14 prosent siste måned og 7,46 prosent hittil i år. Alle tre hovedsektorene som 

fondet er investert i, olje, oppdrett og bank, leverte langt bedre enn markedet for øvrig. 

Vi hadde forventet en styrking i oljeprisen i fjerde kvartal i år, og på tampen av måneden ser det 

endelig til å bli virkelighet. OPEC-møtet har antagelig etablert et nedre gulv for oljeprisen på 50 dollar 

per fat de nærmeste månedene, og det er positivt for våre aksjer. På dette nivået regner vi med at 

kurdiske myndigheter vil ha langt mindre budsjettproblemer, og vil være i stand til å betale DNO fullt 

ut og til rett tid for oljeproduksjonen. Vi forventer at dette, over litt tid, vil løfte DNO-kursen 

betraktelig. Vi noterer at AkerBP, tidligere Det norske, betalte sitt første kvartalsutbytte med ca. 1,50 

kroner per aksje i november. Hvem skulle trodd det for ett år siden, da mange spådde at selskapet 

ikke ville være i stand til å betjene gjelden sin. AkerBP og DNO, som hver utgjør over 9,5 prosent av 

fondet, steg henholdsvis 6,0 og 5,0 prosent i november. BW Offshore, som nå utgjør 7,5 prosent av 

porteføljen, steg med hele 15,9 prosent, mens Subsea 7 fulgte opp med 9,5 prosent.  Oljesektoren 

utgjør nå tilsammen 31,3 prosent av fondet og den samlede avkastningen fra sektoren ble 5,9 

prosent, noe som bidro med 1,8 prosent til totalresultatet. 

Laksesektoren går nå inn i sin høysesong og det kan forventes nye prisrekorder i forkant av julen. 

Grieg Seafood og NRS fortsatte å lede an i kursstigning med 11,6 og 8,6 prosent, mens Austevoll 

Seafood og Marine Harvest steg med 7,9 og 4,3 prosent. Salmar rapporterte om fortsatte 

luseproblemer, noe som førte til en kursnedgang på 0,1 prosent for måneden. Tilsvarende problemer 

for Scottish Salmon gav et kurstap på 8,2 prosent. Sektoren, som vekter 30,8 prosent av fondet, gav 

til sammen 4,3 prosent avkastning i november. 

FORTE Norges utvalg av bankaksjer steg hele 9,3 prosent sammenlignet med indeksen for bankaksjer 

og egenkapitalbevis, som bare økte med 2,7 prosent. Skandiabanken ble denne måneds vinneraksje i 

fondet, med 20,7 prosent oppgang.  Vi kjøpte en ny post i Sparebanken Østfold og Akershus under 

perioden og den steg 16,4 prosent i etterkant. Sparebanken Nord-Norge steg hyggelige 8,3 prosent, 

mens DNB og Sparebanken vest fulgte etter med henholdsvis 5,1 og 4,1 prosent verdiøkning.  

Blant øvrige aksjer steg Borregaard 6,5 prosent og Kongsberg-gruppen 4,9 prosent. Etter fin oppgang 

de seneste månedene falt NRC Group, som er et nordisk entreprenørselskap rettet mot 

jernbaneutbygging, tilbake 7,1 prosent. Den langsiktige utsikten til selskapet er fortsatt meget positiv.  

Til fordel for BWO, vektet vi denne måneden Norwegian Air ned fra 8 prosent til 4,5 prosent andel i 

fondet. Norwegian Air fortsatte en svak kursutvikling og falt ytterligere 5,7 prosent i november.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Med et stort konkurransefortrinn som det er å ha 20 prosent mindre drivstofforbruk på sine fly, tror vi 

fortsatt at selskapet vil lykkes med langdistansesatsningen, og at det snart vil reflekteres i en høyere ak-

sjekurs. Vi solgte ut posisjonen i Ocean Yield, som har gitt fin avkastning de siste to årene. Nå stiger imid-

lertid renten og det er da ikke så attraktivt å eie langsiktige kontrakter som neddiskonteres til en høyere 

rentefaktor. Vi kjøpte Link Mobility for noen måneder siden, men kursutviklingen har vært skuffende. 

Etter å ha etterprøvd de forutsetningen vi la til grunn ved investeringen besluttet vi å selge oss ut av po-

sisjonen.  

Vi er selvfølgelig fornøyd med avkastning på 38,5 prosent i hittil år, nummer to på listen av norske aksje-

fond etter FORTE Trønder og vi tar mål av oss til å fortsette å gi betydelig meravkastning.  



FORTE Global 

Kurs per 30.11.2016:    152,7172 

Forte Global oppnådde en moderat positiv avkastning i november. Kursen på FORTE Global steg med 

0,26 prosent. Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i dollar, steg til sammenligning med 1,24 

prosent. Avkastningen hittil i år har vært minus 4,4 prosent. 

De viktigste hendelsene som hadde betydning for avkastningen i fondet var i våre øyne 

presidentvalget i USA, OPECs beslutning om å redusere produksjonen, utsiktene til høyere renter 

fremover, og fare for at folkeavstemningen i Italia vil føre til vanskeligere forhold for italienske banker, 

med ringvirkninger til banksektoren globalt.   

De største positive bidragene til avkastning kom fra energiaksjer, helseaksjer og 

informasjonsteknologi. Energiaksjene kom i første rekke opp på høyere oljepriser etter at OPEC valgte 

å redusere produksjonen.  Vi har også merket oss at oljeanalytikere peker på muligheten for balanse i 

oljemarkedet neste år, det vil si at oljelagrene vil bygges ned over tid. Eksempler på positive 

bidragsytere på aksjenivå var Atwood Oceanics og Noble.  Helseaksjenes positive utvikling knyttes i 

første rekke til valget av Donald Trump som president i USA. Trumps uttalte mål om å reversere 

Obamacare forventes å legge lavere prispress på legemidler i fremtiden. Oppgangen for 

informasjonsteknologi knyttes i første rekke til forventinger om høyere økonomisk vekst fremover.   

Både varige og ordinære konsumvarer hadde en svak utvikling i november.  Vi knytter dette til 

forventninger om høyere renter fremover, noe som vil dempe husholdningenes forbruk og 

investeringer i kapitalvarer. Den svake utviklingen i finansaksjer ser vi i sammenheng med utfordringer 

for italienske banker og bekymringer for euroens fremtid. 

Gjennom november har vi sett tegn til trendskifte for telekommunikasjon, diskresjonære konsumvarer 

og industri. Dette er sektorer som vi vil vurdere nærmere i løpet av desember.  I forbindelse med 

årsskiftet forventer vi å komme tilbake med en oppdatering for strategien i fondet.  

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder fortsetter å levere meravkastning.  I november ble resultatet en oppgang på 3,22 

prosent, mens fondsindeksen på Oslo Børs økte 2,14 prosent. Hittil i år har fondet levert 46,24 prosent i 

netto avkastning. Til sammenligning har referanseindeksen steget 7,46 prosent. Oljesektoren, bank og 

oppdrett ga alle positive bidrag i november, mens teknologiaksjene ble svakt negativ. 

Oppdrettssektoren, som nå representerer 36 prosent av fondet, leverte igjen den beste avkastningen 

med en gjennomsnittlig økning på 5,7 prosent. Sektoren bidro dermed med 2 prosent av avkastningen 

denne måneden. Norway Royal Salmon, hvor fondet har hatt en posisjon nær 10 prosent, ble solgt 

ned til under 5 prosent siste måned, mens vi tok Salmar opp til nær 10 prosent av fondet. Norway 

Royal Salmon, sammen med Grieg Seafood, har de siste 3 måneder gitt 40-50 prosent bedre 

avkastning enn de øvrige oppdretterne. En av årsaken er at NRS og Grieg, som har produksjonen i 

nord og i sør, har vært mindre utsatt for lakselusa, som har herjet i Midt-Norge. Vi tror de dårlige 

nyhetene vedrørende lusa nå er reflektert i kursene og at Salmar vil stige mer fremover. Vi solgte 

halvparten av NRS før en dipp ned ved slutten av måneden, og posisjonen ga derfor 10,3 prosent 

avkastning i november, mens Grieg leverte 11,7 prosent. Lerøy og Marine Harvest kom begge inn med 

4,5 prosent, mens Salmar bare ga 0,8 prosent denne måneden.  Vi har fortsatt sterk tro på videre 

oppgang i sektoren, og viser til 10 grunner til dette i vårt Skråblikk.  

Oljeaksjene økte i snitt 5,4 prosent i november. De besto av nær 10 prosent i AkerBP og oppunder 5 

prosent hver i DNO og Aker ASA, mens posisjonen i Statoil ble doblet opp mot 5 prosent i etterkant av 

Opec-møtet.  Sektoren bidro derved med 1 prosent til totalresultatet.  Det ser nå ut til at oljeprisen vil 

kunne holde seg over 50 dollar fatet, og vi forventer derfor at sektoren vil gi langt bedre avkastning 

enn snittet på Oslo Børs fremover. Det bør nevnes at AkerBP, som utgjør en stadig større del av Aker 

ASA, betalte sitt første kvartalsvise utbytte på ca 1,50 kr per aksje denne måneden. Når Johan 

Sverdrup er i produksjon i 2020 kan det årlige utbytte bli rundt 20 kroner, noe som indikerer en 

dobling av aksjekursen i AkerBP innen den tid.  

Sparebankene I FORTE Trønder leverte noe blandet i november. Den største posten, som er i 

SpareBank1 SMN, steg moderate 1,1 prosent, mens Sparebanken Møre økte 8,2 prosent og Helgeland 

Sparebank steg 2,4 prosent.  Det har vært noen emisjoner i trønderske sparebanker den seneste tid. 

Fondet deltok med relativt små beløp i Grong Sparebank, Stadsbygd Sparebank og Aasen Sparebank. 

Det to første egenkapital-bevisene er unoterte, mens Aasen er notert på den nye Merkur-listen for 

mindre selskaper. Dette er små, men solide sparebanker som betaler hyggelige utbytter mellom 6 og 8 

prosent hvert år. Til sammen utgjør posisjonene 1,3 prosent av fondet. Sammen med Torghatten 

utgjør derved unoterte papirer 4,6 prosent av fondet. Fondsloven og mandatet til fondet tillater opp 

til 10 prosent andel unoterte verdipapirer. 

Kurs per 30.11.2016:    212,3237 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Teknologiaksjene leverte samlet et moderat negativt resultat i november. Medistim steg 12,7 prosent, 

men det ble radert ut av 11,5 prosent nedgang for Q-Free. Ellers viste Next Biometrics og Nordic Semi-

conductor oppgang i underkant av 1 prosent.  Vi solgte oss ut av posisjonen i Orkla i november med en 

pen gevinst.  Rentene er på vei opp og da synes vi at selskaper med jevn og stabil inntekt som skal ned-

diskonteres til høyere rente ikke lenger er like attraktive. 

Vi har størst tro på olje, oppdrett og bank fremover, og forventer at sammen med grundig og vellykket 

aksjeseleksjon, vil det bidra til fortsatt solid meravkastning i FORTE Trønder. 



Skråblikk—10 grunner til at vi fortsatt liker laks 

I FORTE har vi sansen for laksebransjen. Vi synes laks smaker godt, både som mat og investeringsob-

jekt. Under forklarer vi hvorfor: 

 

1.  Økt etterspørsel etter laks er en megatrend. Verden trenger sunn, proteinrik mat. I tillegg gir 

 lakseoppdrett et svært lavt miljømessig fotavtrykk sammenlignet med produksjon av annen 

 protein som kylling, svin og storfe. 

 

2.  Prisene vil forblir høye i lang tid fremover. Etterspørselen kommer til å øke mer enn tilbuds

 veksten de neste årene. Man vet hvor mye fisk som står i merdene i dag, og man kan derfor 

 lett forutsi hvor mye laks som maksimalt kan slaktes det kommende 1 til 1,5 år. Man kan 

 således med stor sikkerhet si at det blir minimal vekst, og derfor høye priser også det neste 

 året. 

 

3. Norske myndigheter antas å gi et svært begrenset antall nye konsesjoner de neste 2-3 årene, 

 og chilenske oppdrettere har etter lengere tid med store biologiske utfordringer ikke finansiell 

 styrke til å øke produksjonen vesentlig. Norge og Chile står til sammen for ca. 80 prosent av 

 den globale produksjonen av laks.  

 

4. Ny teknologi med blant annet havmerder og landbaserte anlegg vil ikke få noen avgjørende 

 effekt på tilbudssiden før om 5- 6 år, tidligst. De norske selskapene vil være ledende i denne 

 utviklingen, og vil høste fruktene, også om det skjer utenom norske farvann.  

 

5.  Lakseselskapene vil ha økt fokus på markedsføring fremover. Ny forpakninger blir avgjørende. 

 Konsumentene er i ferd med å bli «opplært» i hvordan vi nordmenn, som spiser i gjennom 

 snitt nær 8 kg laks i året, kjøper og tilbereder laksen. Før nye forpakninger ble presentert i 

 de store tyske kjedene for 2-3 år siden, spiste tyskerne 1,5 kg laks i året, nå er tallet 2,8 kg. 

 Samme utvikling er i ferd med å skje i USA og andre markeder følger etter. 

 

6. Før handelsboikotten stod Russland for 10 prosent av konsumpsjonen av oppdrettslaks, nå er 

 den nesten null. Likeså er kinesisk import fraværende. Antagelig vil disse markedene komme 

 tilbake om noen år. Da er oppsiden enorm. 

 

7. Ja, det er problemer med lakselus og kostnadene har steget, dog mindre enn prisene. Lusa er, 

 og vil fortsette å være, en stor utfordring, men situasjonen er nå under bedre kontroll enn 

 tidligere. Nye bekjempelsesmetoder virker. 



8. Sektoren har tradisjonelt vært ansett som syklisk med stor oppgang og likeså store nedturer. 

 Oppdrettssektoren har derfor vært priset med en rabatt i forhold til øvrige aksjer på Oslo Børs. 

 Nå er industrien imidlertid «moden» og finansielt meget sterk, slik at de store nedturene vil bli 

 færre og langt mindre. Lakseselskapene bør derfor prises høyere, og med mindre rabatt til 

 øvrige selskaper på Oslo Børs. 

 

9. Aksjekursen i sjømatsektoren har steget til værs de siste par årene, men ikke med mere enn hva 

 inntjeningen har steget. Det har derfor ikke vært noen «multippelekspansjon» i for eksempel 

 P/E (pris/inntjening) som fortsatt ligger rundt 10-gangen. Snittet for P/E på Oslo Børs ligger på 

 14-gangen. Det er derfor rom for fortsatt stor oppgang. 

 

10. De fleste sjømatselskapene betaler 5-8 prosent årlig utbytte, langt mere enn de fleste andre 

 selskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


