
Gode utsikter for 2017 

2016 startet med børsnedgang, men året endte allikevel vel godt i pluss. Internasjonalt gikk det 

bedre både i USA og Europa. Høyere oljepris, spesielt etter at OPEC besluttet å kutte i sin 

produksjon, ga utsikter til bedre økonomisk vekst i Norge. Den største bekymringen fremover 

gjelder vekstmotorene i Asia. Hvis de ikke innfrir kan den globale veksten fordufte. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,2 prosent i desember og endte opp 

7,9 prosent i 2016. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg hyggelige 4,2 prosent i desember, og var 

dermed opp 12,1 prosent i 2016. Høyere oljepris virket positiv for den norske børsen. 

I USA er den årlige økonomiske veksten kommet opp mot to prosent. Arbeidsledigheten har falt 

under fem prosent. Mange har ment at valget av Donald Trump har hatt en positiv effekt på 

vekstforventningene. Sentralbanken, FED, har hatt et anslag på forventet årlig vekst på 1,8 

prosent, milevis unna fire prosent målet den nye presidenten har sagt han kan oppnå med 

dereguleringer og skattekutt. Den amerikanske sentralbanken satte som ventet opp styringsrenten 

i intervallet 0,50 til 0,75 prosent i desember. FED tror på ytterligere tre renteøkninger i 2017. 

Sentralbanksjef Janet Yellen økte dermed rentenivået med 0,25 prosentpoeng, som svar på en 

solid amerikansk økonomi og forventninger om høyere inflasjon. Forrige renteøkning fant sted i 

desember 2015. Det er andre gang siden finanskrisen, for snart ti år siden, at renten settes opp. 

FED mener den økonomiske veksten i USA sannsynligvis vil nå 2,1 prosent i 2017, litt høyere enn 

anslaget på to prosent, som sentralbanken så for seg i september. Rentehevingen er en bekreftelse 

på at den amerikanske økonomien går bra.  

Veksten i Europa er så vidt positiv, men det kreves at den europeiske sentralbanken, ESB, 

fortsetter en stund til med støttekjøp av obligasjonsgjeld. Selve rentepolitikken holdes uendret, og 

utlånsrenten står fortsatt på 0,0 prosent, mens innskuddsrenten fortsetter i minus 0,4 prosent. I 

dag gir ESB enorme kvantitative lettelser gjennom obligasjonskjøp for 80 milliarder euro i 

måneden, men dette programmet utgår i mars. Fra april 2017 og ut til slutten av året vil 

sentralbanken gjennomføre kjøp av obligasjoner for 60 milliarder euro i måneden. ESB sier 

programmet kan fortsette inn i 2018, dersom de finner det nødvendig. Hvis utsiktene blir dårligere 

igjen, vil ESB øke kjøpene på nytt, enten i lengde eller størrelse. Kjerneinflasjonen i EU ligger 

fortsatt langt under en prosent, mens bevegelsen i arbeidsledigheten har utviklet seg positivt. 

Forbrukertilliten har økt, og kredittmarkedet flyter bedre. ESB tror at kjerneinflasjonen kan ta seg 

opp i 2017, blant annet som følge av høyere oljepris. Sentralbanken forventes å tone ned 

stimulansepakken dersom inflasjonen kommer opp mot inflasjonsmålet på to prosent.  

Månedsrapport 

Desember 2016 



Utover i 2017 vil det bli presidentvalg i Frankrike. De aktuelle kandidatene oppfattes ikke som EU-

vennlige, og dette kan medføre samme turbulens som under Brexit-avstemmingen i juni 2016.  

Kinesisk detaljhandel vokste med 10,8 prosent i november, opp fra 10 prosent i oktober. 

Industriproduksjonen vokste med 6,2 prosent, og private investeringer med 3,1 prosent. Det er 

derfor god grunn til å tro at den kinesiske økonomien henter seg inn igjen. Nå har ikke myndighetene 

rapportert noe særlig fall i BNP, så det kan hende at veksten kan opprettholdes på over 6 prosent i 

verdens nest største økonomi. Det vil i så fall gi god fart i den globale veksten i 2017.  

Kjerneinflasjonen i Norge viste en nedgang på 0,1 prosent fra oktober til november, og hadde en 

tolvmånedsendring på 2,6 prosent i november. Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra 

oktober til november. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i november, en nedgang på 0,2 

prosentpoeng fra oktober. Utviklingen i strømprisene er hovedårsaken bak økningen i KPI i 

november, men også prisene på autodiesel og bensin steg med henholdsvis 4,5 og 2,7 prosent i 

november. Avgiftsøkningen sender bensin- og dieselprisen opp flere kroner på nyåret. 

De lave rentene i Norge har sendt boligmarkedet til himmels. Årsveksten på landsbasis er 12,8 

prosent. Det vil si at boligprisene nå er 12,8 prosent høyere enn i desember 2015. OBOS tror 

bruktboligprisene vil stige med åtte prosent på landsbasis i 2017, mens i Oslo forventes hele 16 

prosent oppgang!  

Future-prisen på olje steg 10,35 prosent fra 51,52 dollar per fat til 56,85 dollar per fat i desember. 

Årets laveste future-pris var 11. februar på 30,06 dollar per fat. Derfra og ut året steg altså future-

prisen hele 89,12 prosent. Ved inngangen til det nye året, trådte OPEC-avtalen om kutt i 

oljeproduksjonen i kraft. For oljeprisen vil det ha avgjørende betydning at det kommer signaler om at 

kuttene gjennomføres. Høyere oljepris vil øke aktiviteten i norsk økonomi. I første omgang vil det slå 

ut i regnskapene til oljeprodusentene. Etter hvert vil leteaktiviteten øke, og vi vil se en oppgang i 

oljeservice sektoren. Med den nedturen vi har vært gjennom, har mange arbeidsplasser forsvunnet. 

Bare i Statoil er det 5 000 færre arbeidsplasser enn i 2012. Vi forventer at den norske børsen vil ha en 

meget bra utvikling i 2017 hvis oljeprisen stiger videre, selv om Oslo Børs er på «all time high» ved 

inngangen til 2017.  

Utvalgte nøkkeltall for desember 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.12.2016

OSEBX 4,15 % 10 års stat, Norge 1,70

MSCI AC World 2,16 % 10 års stat, USA 2,45

S&P 500 1,82 % 3 mnd NIBOR 1,17

FTSE 100 4,96 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 0,21 % Brent Future 10,35 %

Euro/USD -0,50 % Gull -1,82 %

Euro/NOK -0,19 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.12.2016:    100,2243 

Desember var en god måned for FORTE Pengemarked, som leverte 0,18 prosent avkastning. 

Referanseindeksen ST1X ga til sammenligning 0,05 prosent. Avkastningen i desember ble preget av at 

bankene må betale litt lavere kreditpåslag ved opptak av ny seniorgjeld. I 2016 kom fondet opp i 2,46 

prosent, mens indeksen har gitt 0,54 prosent. Fondet ble nr. 3 blant pengemarkedsfond ved Oslo Børs 

i 2016, og har høyest avkastning blant pengemarkedsfondene siste 2 år! 

I mars 2016 senket Norges Bank sin innskuddsrente fra 0,75 til 0,5 prosent. Dette rentekuttet kom 

etter konjunkturbunnen i februar, hvor oljeprisen var på 30 dollar per fat og arbeidsledigheten 

begynte å stige. Etter det har sentralbanken holdt sin innskuddsrente uforandret. Ved starten av året 

ble det vedtatt nye retningslinjer for pengemarkedsfond i USA. 3 måneders Nibor fastsettes via 

tilsvarende rente i USA, 3 måneders Libor. Som følge av dette har 3 måneders Nibor steget gjennom 

2016, til tross for at Norges Bank ikke har endret renten. FORTE Pengemarked har ingen faste renter, 

slik at høyere kortsiktig rente vil øke avkastningen i fondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den norske kjerneinflasjonen er nå på 2,6 prosent. Dersom oljeprisen fortsetter å stige, antas det at 

kjerneinflasjonen vil falle litt til. Nå er kjerneinflasjonen tett på inflasjonsmålet, slik at fallet i 

kjerneinflasjonen vil kunne stoppe opp etter hvert som vi ser høyere oljepris og sterkere krone. 

Høyere oljepris og sterkere krone vil sende rentene litt opp.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredittpåslaget som hver enkelt bank må betale ekstra ut over Nibor har sunket i 2016, men har 

steget litt i 4 kvartal i 2016. Med økonomisk oppgangstid i Norge forventes det at kredittpåslaget vil 

synke videre og med lavere kredittpåslag vil avkastningen i FORTE Pengemarked ta seg opp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.12.2016:    111,6904 

FORTE Obligasjon hadde en meget fin utvikling i desember. Avkastningen ble 0,63 prosent, mens 

fondets indeks, ST4X, steg 0,13 prosent. Noe lavere kredittpåslag ved bankenes opptak av gjeld var 

årsaken til den gode avkastningen i desember. I 2016 er fondet opp 4,49 prosent, mot indeksens 0,44 

prosent. En årsavkastning på 4,5 prosent førte fondet til topps blant investment grade 

obligasjonsfond registret ved Oslo Børs i 2016! Fondet har også høyest avkastning på 1,2,3,4 og 5 år 

blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs, og har 5 stjerner hos Morningstar! 

I 2017 venter vi at norsk økonomi snur og den økonomiske veksten tiltar. Oljeprisen forventes å 

stige, og i så fall vil norske kronen styrke seg, spesielt mot euro. Arbeidsledigheten antas å synke og 

boligprisene fortsetter å stige. Dette betyr også at vi har nådd rentebunnen for denne gang. Når 

kortsiktige renter stiger i USA, setter det press på de norske kortsiktige rentene, samtidig som 

dollarkursen vil holde seg høy mot norske kroner. De lave rentene i EU vil bety at de kortsiktige 

rentene ikke vil stige særlig mye. 

De langsiktige rentene kan derimot stige en del, fordi de skal kompensere for høy inflasjon. Med et 

norsk inflasjonsmål på 2,5 prosent bør langsiktig rente ligger over 3 prosent. De norske langsiktige 

rentene var særdeles lave i første halvår 2016, men steg litt i andre halvår. Med en bedring i norsk 

økonomi vil trolig de langsiktige rentene stige betydelig. FORTE Obligasjon har kort rentedurasjon. 

Det vil si at fondet ikke blir rammet av høyere langsiktige renter. Høyere langsiktige renter vil senke 

reinvesteringsrisikoen for fondet. 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget som hver enkelt bank får som tillegg ved opptak av ny gjeld, fortsatte å stige i første 

halvår 2016. Toppen kom ved Brexit-avstemmingen, om Storbritannia fortsatt skulle være medlem av 

EU. Dette skjedde rett før halvårsskiftet. I andre halvår har kredittpåslaget sunket, litt mer enn det steg 

i første halvår. Nettoeffekten ble derfor at kredittpåslaget for ansvarlige lån og fondsobligasjoner sank 

marginalt i 2016. Vi tror dette kredittpåslaget vil minke i 2017, selv om det kan sprette midlertidig opp 

under presidentvalget i Frankrike. Fondet har relativ lang kredittløpetid på sine investeringer. Det vil si 

at fondet vil bli begunstiget hvis kredittpåslaget synker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en bedring i norsk økonomi forventes altså de langsiktige rentene å stige, samtidig som 

kredittpåslaget antas å falle. Fondet er godt posisjonert for dette, og vi forventer derfor en avkastning i 

2017 som vil bli høyere enn i 2016. 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.12.2016:    91,2438 

Kredittmarkedet avsluttet 2016 med salutt. Forte Kreditt hadde en avkastning på 2,65 prosent i 

desember, noe som brakte avkastningen for året som helhet opp i 8,21 prosent. Dette er et godt 

resultat i et rentemarked, der den vanligste referanserenten, tremåneders NIBOR, har ligget nær ett 

prosentpoeng. Avkastningen underbygger vårt bilde av at kredittmarkedet befinner seg i en tidlig 

ekspansjonsfase av kredittsyklusen. For å forberede porteføljen på en modning av syklusen vil vi 

trekke fondet noen knepp i konservativ retning. 

De viktigste bidragene til avkastningen i oktober kom fra Transocean (+62 basispunkter (bp)), 

Seadrill (+38 bp) og Noble Energy (+36 bp), alle riggselskaper. Negative bidrag kom fra Yara (-26 bp), 

Farstad (-6 bp) og Olympic Shipping (-5 bp). I Yaras tilfelle er det i første rekke økte dollarrenter som 

førte til negativ avkastning i desember. 

Ved inngangen til 2017 er kredittmarkedet preget av optimisme. Det kan se ut til at oljeprisen har en 

del oppside dersom de analytikerne som spår vellykkede produksjonsbegrensninger og fallende 

oljelagre får rett. Dette er positivt for oljeselskaper og riggselskaper, mens overkapasiteten i 

markedet for forsyningsskip ikke later til å bli borte på lang tid. Vi har også tro på at fallende 

usikkerhet vil gagne banksektoren. Videre har vi blinket oss ut visse shipping-sektorer, som tørrbulk 

og LNG-tank.  

Desember var den tiende måneden på rad med positiv avkastning. I denne perioden har fondet hatt 

en avkastning på over atten prosent. En slik konsistent og høy avkastning preger den delen av 

kredittsyklusen som vi kaller tidlig ekspansjonsfase. Vi forventer at denne fasen vil fortsette enda 

noen måneder, men som forvaltere må vi se lenger frem og vi vil etter hvert innrette porteføljen på 

en moden ekspansjonsfase. Mens den tidlige ekspansjonsfasen er en tid for å så, så er den modne 

ekspansjonsfasen en tid for å høste. Dette er også en anledning til å styrke likviditeten og 

kredittkvaliteten i porteføljen. Samtidig vil vi gjerne posisjonere fondet for god avkastning fremover. 

Dette gjør det naturlig å øke vekten i kortere obligasjoner med relative høy effektiv rente og lengre 

obligasjoner med mer moderat effektiv rente på bekostning av lengre obligasjoner med høy effektiv 

rente.  Vi vil avvente de svært konservative investeringene i korte obligasjoner med lav effektiv 

rente, med unntak for enkelte fondsobligasjoner som vil kunne være aktuelle. En illustrasjon av 

idéen er vist under. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



Kontrasten mellom markedsstemningen ved inngangen til 2016 og stemningen ved inngangen til 2017 

kunne vanskelig ha vært større. Den viktigste årsaken til endringen er økt oljepris. Til tross for enkelte 

kreditthendelser, muligheten for likviditetskontraksjoner i banksystemet og geopolitisk risiko skuer vi 

inn i 2017 med positive forventninger til året som vi akkurat har startet på. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.12.2016:    164,1479 

FORTE Norge steg 47,47 prosent i siste år. Det er 36 prosent bedre enn referanseindeksen, som endte 

opp 11,5 prosent! Derved er fondet det nest beste norske aksjefondet, 12 5 prosent foran det tredje 

beste fondet på Oslo Børs. I andre halvår hadde fondet den beste avkastning av alle fondene.  

Resultatet for 2016 er drevet av mer enn en dobling i fondets oljeinvesteringer og 73 prosent økning i 

laks. Videre steg bankaksjene over 50 prosent. I desember steg fondet 8,6 prosent mot indeksen som 

steg 3,8 prosent. AkerBP (tidligere Det norske Oljeselskap), som i snitt utgjorde 9,3 prosent av fondet, 

hadde en kursstigning på 183 prosent under året. Det bidro 16,6 prosent til resultatet for året. 

Sjømatsektoren, som utgjorde 27 prosent av fondet, steg 73 prosent, og bidro derved 19,7 prosent til 

resultatet. Foruten disse langsiktige posisjonene ble avkastningen fra de øvrige investeringene i 

porteføljen på 25,0 prosent. Det i seg selv ville gitt en plass blant de 20 prosent beste norske 

aksjefondene. 

Vi ser fortsatt en solid oppside i aksjekursen til AkerBP. Aksjen har blitt et utbytte-case, og med den 

forventede økningen i utbytte i de neste 4 årene kan aksjen tredoble seg. Fondet hadde for øvrig et 

meget pent resultatbidrag på over 8 prosent fra BW Offshore, et rederi for oljeproduksjonsskip. I 

slutten av juni foretok selskapet en finansiell restrukturering, og vi kjøpte oss inn på 7 kroner. I takt 

med at aksjen begynte å stige økte vi posisjonen, og ved nyttår hadde kursen gått nesten 4-gangen og 

posisjonen har steget til over 9 prosent av fondet. DNO hadde en kursoppgang på 40 prosent i fjor, og 

vi forventer minst like stor oppgang dette året. Mot slutten av året realiserte vi også en 60 prosent 

gevinst for 2016 i Aker ASA. Vår første investering i oljeservice etter oljeprisfallet skjedde i første 

kvartal i fjor ved kjøp av Aker Solutions og Subsea 7. I etterkant steg de henholdsvis 26 og 98 prosent.  

Som nevnt steg fondets investeringer i sjømat med 73 prosent i 2016. Norway Royal Salmon og Grieg 

Seafood ble vinnerne, hver med 160 prosent kursøking. De var lavest priset ved inngangen av året og 

på grunn av sine lokaliteter i nord og sør var de noe mere forskånet mot lakselus. Samtidig solgte de 

mere av laksen på høye spotpriser, i forhold til andre selskaper som solgt mere til langt lavere 

forward-priser. Marine Harvest og Salmar steg derfor «bare» 30 og 65 prosent i kurs. Vi tror dette kan 

snu seg og at Marine Harvest fortsetter som fondets største posisjon i laks. Vi er overbevist om at 

megatrenden med økt global etterspørsel etter sunn og god laks fortsetter, samtidig som at tilbudet 

fortsetter å være begrenset de neste årene. Det gir høyere pris på laks og høyere kurser på 

oppdrettsaksjer. I snitt var fondet cirka 12 prosent investert i bankaksjer gjennom fjoråret, og det ga 

en avkastning på 50,1 prosent. Bedre rentemarginer, fortsatte kostnadskutt og noe høyere utbytter 

tror vi vil gi fortsatt god avkastning fra finanssektoren i 2017. 

Vi mener det fortsatt er for tidlig å gå inn i sykliske industriaksjer som Hydro og Yara, men vi har 

posisjoner i Borregaard og Kongsberg-gruppen samt NRC Group, entreprenørselskapet som 

spesialiserer seg mot nordisk jernbaneutbygging.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Likeså har fondet en relativt stor posisjon i Norwegian Air som vi forventer vil oppnå stor suksess i de 

neste tre årene, spesielt med sin langdistanse satsning. De største tapene i 2016 hadde fondet i nettopp 

Norwegian som falt 11,4 prosent i kurs i fjor. Likeså hadde vi tap i Yara, og ikke minst i shippingaksjene 

Avance Gas og Wilhelmsen ASA. 

2017 blir ganske sikkert et nytt spennende aksjeår, og vi tror Oslo Børs vil bli «the place to be». Høyere 

inntjening for norske selskaper drevet av en høyere oljepris og en sterkere kroner vil også tiltrekke seg 

flere utenlandske investorer. FORTE Norge går inn i 2017 med fokus på olje, sjømat, bank og noen ut-

valgte vekstaksjer, noe vi mener vil gi meravkastning dette året også. 



FORTE Global 

Kurs per 31.12.2016:    155,8154 

FORTE Global oppnådde positiv avkastning i desember. Kursen på fondet steg med 2,03 prosent. 

Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i dollar, steg til sammenligning med 2,16 prosent. 

Avkastningen i 2016 var minus 2,5 prosent. 

Det amerikanske presidentvalget, og produksjonsbegrensninger vedtatt av OPEC og en del andre 

oljeproduserende land, fortsatte å ha betydning for aksjemarkedene i desember. Redningsaksjonen for 

Banca ei Paschi di Siena var også en viktig hendelser som vi bet oss merke i. Sistnevnte hendelse har 

trolig dempet stresset på banksektoren, ikke bare i Italia, men også globalt. 

De største positive bidragene til avkastning kom fra varige konsumvarer og finanssektoren. Vi setter 

dette i sammenheng med at husholdningene nå har mer positive forventninger til fremtiden enn 

tidligere, og at myndighetenes vilje til å unngå bankkollapser styrker banksektoren. Eksempler på 

aksjer som bidro positivt i disse sektorene var BNP Paribas og Jyske Bank i banksektorene og SKY Plc og 

Byggmax Group AB i sektoren for varige konsumvarer. Vann- og elektrisitetsverk gjorde det relativt 

svakt. Geografisk fant vi den beste avkastningen i Europa, mens Asia relativt sett var svakest. 

Strategigjennomgangen i Forte Global har i første rekke trukket i retning av kontinuitet.  Forvaltningen 

gjøres dels som «en ovenfra og ned» med vurdering av input fra nyhetskanaler, strateger og egne 

analyser av bransje og makroforhold. I en «nedenfra og opp» strategi velges forvaltere utfra ønsket 

systematisk eksponering, antatt evne til å skape risikojustert avkastning og kostnader. Fondet settes 

sammen av egnede forvaltere med eksponering mot bransje, region, stil og størrelse.  Fremover vil vi 

særlig arbeide med å videreutvikle investeringsprosessen slik at forvalters markedssyn inngår i en 

porteføljeoptimering og fondet dermed får en best mulig risikojustert forventet avkastning. Videre vil 

vi videreutvikle overvåkningen av absolutte og relative trender, slik at forvaltningen blir mer 

mottagelig for endrede markedsforhold. 

Når vi nå er gått inn i 2017 ser vi farer knyttet til geopolitisk risiko. Dette handler om forholdet mellom 

stormaktene, Storbritannias forhold til EU og muligheten for opptrappet terrorvirksomhet. På den 

positive siden ser det nå ut til at veksten er på vei tilbake også i Vesten, og utsikter til økonomisk vekst 

er gunstig for aksjer. Vi ser det som positivt at råvarekollapsen (herunder oljeprisen) er på vei til å avta, 

det samme er nullrentepolitikken i en rekke land. Vi har derfor tro på at 2017 vil bli et bedre år enn 

2016.   

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

2016 ble et fantastisk år for FORTE Trønder med verdiøkning på hele 50,85 prosent! Det er 39,35 

prosent høyere avkastning enn fondsindeksen på Oslo Børs som leverte 11,50 prosent. FORTE Trønder 

ga derfor den klart høyeste avkastningen av alle norske aksjefond i fjor. Høy eksponering og sterk 

kursutvikling i AkerBP og oppdrettsaksjer bidro mest til avkastningen, men flere andre aksjer gjorde 

det også meget bra. Teknologiaksjene i fondet ga imidlertid et moderat negativt bidrag.  Til tross for at 

markedet tok noe gevinst i laks forrige måneden steg fondet 2,9 prosent. Indeksen økte 3,9 prosent i 

desember.  

AkerBP og alle lakseaksjer utgjorde til sammen 42 prosent av fondet i fjor og ga en avkastning på 84 

prosent, noe som bidro med 35 prosent til totalresultatet. De øvrige 58 prosent av porteføljen har gitt 

25,5 prosent avkastning. Dette er ganske likt med fondet FORTE Norge, men de to fondene er faktisk 

ganske forskjellige. Overlappingen av aksjer er cirka 30 prosent.  Poenget er at vi har ikke bare vært 

«heldige» med laks og AkerBP, men at vi har evnet å plukke andre vinneraksjer også. 

Da oljeprisen var under 30 dollar fatet, for mindre enn et år siden, lå kursen i Det norske Oljeselskap 

(nå AkerBP) på 42 kroner og svært mange investorer kastet inn håndkledet. Vi kjøpte imidlertid så 

mye vi hadde anledning til, det vil si at vi opprettholdte en vekt i aksjen i underkant av 10 prosent 

gjennom hele året. Ved årsslutt hadde kursen steget til 154,50.  Laks var en annen suksesshistorie der 

vi hele året har vært overvektet, og hatt cirka en tredel av fondet eksponert mot sektoren. Vårt syn i 

forhold til laks var riktig, og investeringen der ga i snitt 68 prosent avkastning. Videre har DNO og 

Statoil gitt i overkant av 20 prosent verdiøkning gjennom året, mens Aker ASA har doblet seg. I 

desember tok vi en ny posisjon i Kværner. Selskapet har en sterk balanse og vi forventer flere nye 

oppdrag blant annet til verftet på Verdal i tiden fremover.  

Blant lakseaksjen leverte Grieg Seafood og Norway Royal Salmon, NRS, best med avkastning til fondet 

på henholdsvis 112 og 165 prosent. Frem til fjerde kvartal var NRS en av «10-prosent» posisjonene, 

men ble så byttet med Salmar til en posisjon på 5 prosent. Akva-Group, som er en utstyrsleverandør 

til oppdrettsnæringen, ga 67 prosent avkastning til fondet, mens brønnbåtrederiet, NTS, kun økte 8 

prosent. På grunn av lav tilbudsvekst og økende etterspørsel etter norsk laks forventer vi enda høyere 

priser i 2017. Vi forventer nok et godt år for lakseaksjer, og beholder derfor fondets store overvekt 

mot sektoren når vi går inn i 2017. 

Det har vært en meget hyggelig utvikling blant våre midtnorske sparebanker i 2016. Sektoren utgjorde 

i snitt 19 prosent av fondet, og returnerte 49 prosent avkastning.  Sparebank1 SMN har vært den 

største posisjonen med 9,5 prosent vekt i fondet og leverte 55 prosent avkastning. Sparebanken Møre 

og Helgeland Sparebank, hver med 3,5 prosent vekting, returnerte henholdsvis 61 og 57 prosent, 

mens Melhusbanken ga 17 prosent avkastning. Aksjeverdien til disse banken er fortsatt lavere enn 

deres egenkapital, og vi ser godt rom for videre kursstigning.  

Kurs per 31.12.2016:    219,0181 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Samtidig betaler disse papirene solide utbytter. Teknologiaksjene i fondet svarte ikke til forventningen i 

2016. Next gikk opp og ned som en jo-jo, og ga til slutt 8 % negativ avkastning, mens Q-Free leverte 12 

prosent negativt.  Vi unngikk et større tap i Nordic Semiconductor ved å selge oss helt ut for 42 kroner i 

andre kvartal, for deretter kjøpe oss tilbake ved 33 kroner. Nettoresultatet ble omtrent null. Den medi-

sinske utstyrsleverandøren Medistim, ble teknologivinneren med 51 prosent avkastning.  Vi ser stor 

oppside i alle disse aksjene for 2017. 

FORTE Trønder har nå fire år på baken, og har under denne tiden gitt 118 prosent netto avkastning, 

tilsvarende 21,25 årlig avkastning. Det siste året fyrte vi for fullt på tre av våre fire sylindere, olje, opp-

drett, bank og teknologi, og i dette året forventer vi at det skal «putre» bra på alle fire. Vi fortsetter 

selvsagt å jobbe hardt for videre meravkastning i forhold til resten av aksjemarkedet. 



Skråblikk—Norgesmestre i fondssparing 

2016 er gått inn i historien som et godt fondsår. Det står nå nesten 1 000 milliarder kroner plassert i 

norske verdipapirfond, men det viser seg at hvor du bor i Norge er avgjørende for hvor god du er til å 

spare i fond. Hvem er de flinkeste fondssparerene i landet?  

Verdipapirfondenes forening (VFF) har gjennomført en undersøkelse over sparing i verdipapirfond per 

innbygger for alle norske fylker og kommuner. Fylkesoversikten viser at rogalendingene er de suverent 

beste i Norge hva gjelder fondssparing. Her har folk i gjennomsnitt kr. 50 875 plassert i fond. Dette er 

mer enn dobbelt så mye som sør-trønderne har plassert i fond. Det er oslofolket som sparer mest i fond 

etter rogalendingene, med et snitt på 38 858 kroner. Deretter følger Akershus og Hordaland, der snittet 

dras opp av henholdsvis Bærum og Bergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre nordligste fylkene våre er fondssinker sammenlignet med de andre fylkene i landet, men det er 

Hedmark fylke som havner på jumboplass på fylkesoversikten. Her har innbyggerne 11 700 kroner plas-

sert i verdipapirfond i snitt.  

Årsaken til at rogalendingene er så dyktige fondssparere vet vi ikke, men god tilgang til oljepenger over 

tid, kan være en forklaring. Skagenfondene har hatt en fantastisk suksess og har hovedkontor i Stavang-

er, noe som antakelig har økt interessen for fond på Skagens hjemmebane. I tillegg er kanskje  



rogalendingene litt mere internasjonale i sine sparevaner og har nok forstått at hvis man skal få pengene 

til å vokse, så er det en forholdsvis liten andel som bør stå på bankkonto. 

Når vi tar en titt på kommunene, troner Bjerkreim kommune i Rogaland øverst med 76 174 kroner i gjen-

nomsnittlig plassering. Til sammenligning ligger Fortes hjemkommune Trondheim under gjennomsnittet 

for landet, med 25 869 kroner i gjennomsnittlig plassering. Trondheim ligger også solid bak sammenlign-

bare storbyer som Stavanger, Oslo og Bergen. Det ser ut til at Trondheim her befester myten om «trege 

trøndere», men kanskje vil de gode resultatene til Trondheims eget fondsselskap, Forte, kunne få flere 

interessert i fondssparing?  

Undersøkelsen viser at vestlendinger og nordlendinger har en større andel av fondssparingen sin i aksje-

fond enn det østlendingene har. I Sogn og Fjordane har innbyggerne 80 prosent av fondssparingen sin i 

aksjefond, og 20 prosent i andre typer verdipapirfond. I Nordland og Troms har de 77 prosent i aksjefond. 

Til sammenligning har oslofolk «bare» 59 prosent av fondssparingen i aksjefond, noe som er laveste an-

del i landet. Sparing i aksjefond er over tid det som gir høyest avkastning, så flere nordmenn burde nok 

ha plassert en større andel av formuen sin der. Som en kuriositet kan nevnes at de som har sittet med 

aksjefondet FORTE Trønder gjennom 2016 har fått en avkastning på hyggelige 50,85 %!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


