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Gryende BNP-vekst i eurosonen 

Det er god fart i de europeiske økonomiene, godt støttet opp av den europeiske sentralbanken, ESB. 

Samtidig er det en svak inflasjon, noe som er positivt for konjunkturoppgangen.  

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,56 prosent i april, og er opp 8,57 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,43 prosent, og er opp 2,02 prosent hittil i år.  

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 0,7 prosent i første kvartal 2017, målt som årlig vekst 

(ganget med 4). Til sammenligning var veksten i fjerde kvartal 2016 på 2,1 prosent etter samme 

målemetode. Det var ventet en vekst på 1,0 prosent i første kvartal, veksten var derfor svak. Det 

amerikanske forbruket var særdeles svakt, med en oppgang på kun 0,3 prosent. Investeringer steg 

derimot med 10,3 prosent, noe som er den sterkeste oppgangen på 5 år. Markedene lot seg ikke 

påvirke av de svake BNP-tallene. I stedet var fokuset rettet mot skattereduksjonen som er foreslått 

av Donald Trump. Det er foreslått å senke bedriftsbeskatningen fra 35 prosent til 15 prosent. Målet 

er å gi skattelette til amerikanske familier og senke selskapsskatten fra en av de høyeste satsene i 

verden til en av de laveste. Samtidig skal skatteopplegget forenkles. Sammen med et lavt rentenivå, 

vil presidenten forsøke å sette fart i amerikansk økonomi. Det var derfor et godt tegn at 

investeringene steg såpass mye i første kvartal. 

I EU ble det meldt om en konsumprisindeks som steg 1,5 prosent på årsbasis i mars, mens den på 

månedsbasis var opp 0,8 prosent. Det var på forhånd ventet at konsumprisene ville være uendret. 

Kjerneinflasjonen var opp 0,7 prosent på årsbasis, på linje med forventningene. ESB har en årlig 

vekst i kjerneinflasjonen på 2 prosent som inflasjonsmål. Energiprisene har stor innflytelse på 

inflasjonstallene, og dersom oljeprisen stiger videre, vil kjerneinflasjonen øke opp til inflasjonsmålet. 

Det er derfor bare et tidsspørsmål før ESB vil fjerne sin negative innskuddsrente på -0,4 prosent. Det 

er forventet at ESB venter med å ta av noen av sine stimuli når det blir en avklaring i det franske 

presidentvalget. Stimuliene har medført en robust ekspansjonstakt i både industri- og 

tjenestesektoren. En relativt svak euro løfter eksportsalget til det høyeste på seks år. I første kvartal 

var den årlige veksten på 0,6 prosent. BNP-veksten forventes å øke ytterligere i andre kvartal. Det 

skjer også andre positive ting i EU. Hellas kunne notere seg et budsjettoverskudd i 2016, noe som 

ikke har skjedd tidligere mens Hellas har vært med i EU. Hellas hadde et primæroverskudd på 4,2 

prosent av BNP i 2016. Et såkalt primæroverskudd er overskuddet på BNP minus det landet betaler i 

lånerenter. Målet for Hellas har vært et primæroverskudd på 0,5 prosent i 2016, 1,7 prosent i 2017 

og 2,5 prosent i 2018. 

Kinas økonomi vokste med 6,9 prosent årlig vekst i årets første kvartal, et tall som var bedre enn 

forventningene. De nye tallene fra kinesiske myndigheter er ett av flere tegn den siste tiden på at 



verdens nest største økonomi er i ferd med å stabilisere seg. Tall fra det kinesiske statistikkbyrået 

viser sterk vekst på tre områder:  

1. Investeringer i anleggsmidler, ekskludert landlige områder, vokste med 9,2 prosent i de første 

tre månedene. Dette er en økning fra 8,1 prosent vekst i fjor. 

2. Salg i detaljhandelen vokste med 10,9 prosent fra mars året før.  

3. Industriproduksjonen vokste med 7,6 prosent i mars, sammenlignet med samme periode året 

før.  

Futures-prisen på olje sank 2,76 prosent fra 53,53 dollar per fat til 52,05 dollar per fat i april, men var 

på et høyere nivå i store deler av måneden. Amerikansk produksjon har tatt seg opp, noe som har 

senket oljeprisen. Over tid tror vi at høyere etterspørsel etter olje vil få oljeprisen til å stige. Årsaken 

er at den globale etterspørselen etter olje er i ferd med å ta igjen den globale produksjonen av olje. 

Det forutsetter at OPEC overholder sine planer om kutt i produksjonen.  

Rentene er fortsatt lave, og vi har kommet inn i en periode av året hvor aksjemarkedet tradisjonelt er 

bra. Sjømatindeksen ved Oslo Børs, som falt 20,5 prosent i første kvartal, snudde kraftig opp i april, 

hvor indeksen steg hele 10,2 prosent. Spotprisen på laks holder seg rundt 65 kroner per kilo. Dette er 

en såpass høy pris at lakseaksjene holder seg på et bedre nivå. Lakseaksjene ble oversolgt i første 

kvartal. Årsaken til dette er at flere analytikere har snakket aksjene ned. Salgsoverhenget har stoppet 

opp, og aksjene har begynt å stige igjen. Lakseselskapene deler ut et solid utbytte, samtidig som 

inntjeningsmultiplene er lave. Vi tror lakseaksjene fortsatt kan stige mye. 

Utvalgte nøkkeltall for april 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 28.04.2017

OSEBX 1,43 % 10 års stat, Norge 1,64

MSCI AC World 1,14 % 10 års stat, USA 2,28

S&P 500 0,91 % 3 mnd NIBOR 0,97

FTSE 100 -1,62 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -0,19 % Brent Future -2,76 %

Euro/USD 2,14 % Gull 1,53 %

Euro/NOK 1,91 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.4.2017:    99,6929 

April var en bra måned for FORTE Pengemarked, som leverte 0,12 prosent avkastning. Hittil i år er 

avkastningen 0,80 prosent. Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,02 prosent i april, og er 

opp 0,18 prosent hittil i år. Avkastningen i april ble preget av at bankene må betale litt lavere 

kredittpåslag ved opptak av ny seniorgjeld, samtidig som kortsiktig renter falt marginalt. Fondet er 

nummer to blant pengemarkedsfond ved Oslo Børs både hittil i år og siste år! 

3 måneders Nibor falt 1 basispunkt i april, til 0,96 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt positiv 

effekt for fondet. Vi antar at 3 måneders Nibor vil ligge i området 0,9 prosent til 1,1 prosent pro 

anno, så lenge Norges Bank holder en innskuddsrente på 0,5 prosent. 

Kredittpåslaget er kommet betydelig inn, 

og er i den lavere enden for seniorlån. 

Årsaken til at kredittpåslaget faller er at 

bankene har bygd seg opp med mye 

egenkapital. Lavt kredittpåslag betyr at 

bankene kan hente inn billig finansiering. 

Men vi tror fortsatt at kredittpåslaget kan 

synke litt til. 

Det er utsikter til at inflasjonen vil bli 

lavere enn tidligere ventet. Det tilsier 

isolert sett en lavere styringsrente i tiden 

som kommer. På den annen side ser 

oppgangen i realøkonomien ut til å ha 

fått feste, og arbeidsledigheten har 

avtatt. Inflasjonsforventningene synes 

godt forankret. Med en styringsrente nær 

dagens nivå er det utsikter til at 

prisveksten etter hvert vil ta seg opp 

igjen. En enda lavere styringsrente vil 

kunne føre til at veksten i boligpriser og 

gjeld skyter ytterligere fart. Konklusjonen 

på dette er at Norges Bank vil holde sin 

innskuddsrente på 0,5 prosent enda en 

god stund. Dette ble ytterlige bekreftet 

ved at innskuddsrenten heller ikke ble 

endret nå i mai. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.4.2017:    110,6589 

Forte Obligasjon ble i april tildelt Lipper Fund Award som beste nordiske investment grade 

obligasjonsfond i NOK de siste 5 år! Prisen deles ut av Thomson Reuters, og baserer seg på en 

vurdering av avkastning sett i relasjon til risiko i fondet. Avkastningen i april ble på 0,23 prosent, 

mens fondets indeks, ST4X, var ned 0,03 prosent. Litt høyere renter, samtidig som kredittpåslagene 

ved bankenes opptak av gjeld var litt lavere, var årsaken til denne avkastningen.  

En månedsavkastning i denne størrelsesorden befestet fondets posisjon i toppen blant investment 

grade obligasjonsfond registret ved Oslo Børs hittil i år. Så langt i år er fondet opp 3,08 prosent, mens 

indeksen er opp 0,59 prosent. Fondet har også høyest avkastning på 1,2,3,4 og 5 år blant investment 

grade obligasjonsfond på Oslo Børs. Fondet har også 5 stjerner hos Morningstar!  

De langsiktige norske rentene steg litt i april. På grunn av den lave durasjonen i FORTE Obligasjon 

hadde denne renteøkningen relativt liten effekt på fondets avkastning. I det korte rentebildet så vi at 

3 måneders Nibor sank 1 basispunkt til 0,96 prosent i april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I april har fondet deltatt i en emisjon i et ansvarlig lån i OBOS-banken. Det er også solgt en liten post 

av et ansvarlig lån i Storebrand Livsforsikring. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankene har lagt bak seg et godt 2016 og de har dermed blitt godt kapitalisert. Mange banker klarte 

en egenkapitalavkastning over 10 prosent, og tilfredsstilte det såkalte «Pilar 2»-kravet som var satt til 

bankene i 2016. Inn i 2017 forventer vi at finansdepartementet kommer med ytterligere krav til 

egenkapital utviklingen i bankene. Målet er å kapitalisere bankene så godt at de aldri kan få 

problemer. Fondet nyter svært godt av at bankene blir bedre kapitalisert, ettersom at verdipapirene i 

fondet blir sikrere verdipapirer.  

FORTE Obligasjon får nå betalt for å ha tatt kredittrisiko i form av fondsobligasjoner og ansvarlige lån. 

Kredittpåslaget har falt mye siden i fjor sommer da «Brexit»-avstemmingen fant sted.  Etter hvert som 

kredittpåslaget blir lavere og langsiktige renter blir høyere, vil porteføljen bli mer dreid mot seniorlån 

med høyere fastrente. 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.4.2017:    96,5995 

I april leverte kredittmarkedet nok en gang god avkastning. FORTE Kreditt hadde en avkastning på 

0,72 prosent i april, noe som innebærer 5,87 prosent avkastning hittil i år. De siste tolv månedene 

har avkastningen i FORTE Kreditt vært på 18,77 prosent. Vi mener at kredittsyklusen beveger seg inn 

i en modnere ekspansjonsfase med lavere volatilitet og jevn positiv avkastning. Vurderingen av hvor 

vi befinner oss i kredittsyklusen vil trekke i retning av mer konservative investeringer. 

De viktigste positive bidragene til avkastningen i april kom fra Oceanic Champion (+13 basispunkter 

(bp)), Oilflow (+13 bp) og DNO (+9 bp). Negative bidrag kom fra Ensco (-18 bp), Transocean (-7 bp) 

og Grupo R (-3 bp). Alle disse utstederne er energirelaterte. De negative bidragene kom fra 

riggselskaper, mens de positive er relatert til seismikk eller oljeproduksjon i Irakisk Kurdistan.  

Riggselskapene reagerte negativt på lavere oljepriser, mens oljeselskaper som er aktive i Kurdistan 

responderer positivt på at de kurdiske selvstyremyndighetene nå later til å betale oljeselskapene på 

tiden. Oceanic Champion er en selskapsspesifikk hendelse; disse obligasjonene er nå kommet ut av 

en restrukturering.  

Kredittmarkedet er i ferd med å nærme seg slutten på restruktureringsbølgen som ble utløst av 

oljesmellen fra høsten 2014.  Riktignok venter vi på viktige hendelser, så som restruktureringen av 

Seadrill og North Atlantic Drilling, men dette er allerede priset inn i markedet. Følgen av en 

normalisering av kredittmarkedet vil, slik vi ser det, være at kredittmarkedet vil fremstå som 

attraktivt for mange investorer. Særlig gjelder dette hvis vi legger til grunn et relativt perspektiv. 

Sikre renter er lave og fremover kan en eventuell renteoppgang legge en demper på avkastningen. 

Jakten på avkastning har ført til at verdsettelsen i aksjemarkedet er høyere enn tidligere, noe som 

legger en demper på avkastningsforventningen også i dette markedet. 

Et markedsmiljø der kreditthendelsene fra forrige nedtur for det meste er ryddet av veien, samtidig 

som de risikojusterte forventede avkastningsforventningene er høye relativt til andre aktivaklasser 

fører til den lavere volatiliteten og de jevne positivt avkastningene som vi mener er konsistent med 

en moden ekspansjonsfase i kredittsyklusen.  

Høyere aktivitetsnivå i de nordiske økonomiene, og særlig den norske, vil underbygge den positive 

utviklingen. Vi vurderer det også slik at en rekke politiske usikkerhetsmomenter, presidentvalgene i 

Frankrike og USA, britenes utmeldelse av EU, langt på vei er avklart, noe som bidrar til lavere 

volatilitet og som i sin tur underbygger verdien i kredittmarkedet. 

Alt i alt har vi positive forventninger knyttet til den forventede avkastningen i kredittmarkedet 

fremover. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 30.4.2017:    155,1657 

FORTE Norge tok igjen en god del av etterslepet fra første kvartal i april. Netto avkastning for 

måneden ble 4,2 prosent, mens fondets referanseindeks steg 2 prosent. Hoveddelen av det positive 

resultatet kom fra en rekyl blant lakseaksjer i slutten av perioden, mens bankaksjer også viste fin 

oppgang. Hittil i år viser fondet 5,5 prosent i negativ avkastning, mens indeksen har økt 2,7 prosent. 

Årlig netto avkastning de siste tre år for FORTE Norge er 14,6 prosent, og i samme periode har 

hovedindeksen på Oslo Børs levert 5,2 prosent per år. 

Ikke uventet for oss, fikk lakseaksjer en fin oppgang i april, etter det overdrevne fallet i første kvartal. 

Kortsiktige analytikere og meglere ropte over seg om prisras da lakseprisen i januar falt fra 80 til 60 

kroner. Det gjorde den, selvfølgelig, da 80 kroner var en kortsiktig topp som ingen hadde tanker om 

ville vedvare. Snittprisen for laks i første kvartal ble rundt 61 kroner, og det var høyere enn det de 

samme aktørene hadde i sine analyser ved inngangen av året. Salgsvolumene ble i tillegg høyere enn 

de hadde regnet med.  I neste steg spådde de prisras etter påske, men prisen steg i stedet til 64 

kroner per kg. Nå fortelles det fra samme kilder at det blir et stort overskudd av laks til høsten, og 

dertil sterkt fallende priser.  Vi ser ikke dette komme.  Etter 7 prosent fall i produksjon av norsk laks i 

2016, ser vi en sunn volumvekst mellom 4 og 6 prosent i år. En svekkelse av norske kronen gjør 

eksport av laks til alle markeder lettere, samtidig som at salget til USA er i ferd med å øke kraftig og 

eksport til Kina er på trappene. Dette mener vi vil ta unna volumveksten og muligens føre til høyere, 

ikke lavere, priser til høsten. Vi beholder derfor høy eksponering (29 prosent av fondet) mot 

sektoren. Sjømataksjene på Oslo Børs falt i snitt 22 prosent i første kvartal, og oppgangen i april for 

fondets lakseaksjer ble 10 prosent. Det ga 2,9 prosent bidrag til resultatet. Vi forventer at kurstapene 

fra første kvartal blir tatt igjen og at videre kursoppgang kommer i løpet av andre halvår. 

Finansaksjene i FORTE Norge ga 7,6 prosent oppgang i april. Skandiabanken økte 10,5 prosent og SR-

Bank gikk 8,9 prosent. Vi solgte ut av Storebrand med et moderat tap for måneden, men likevel med 

en hyggelig gevinst siden aksjen ble tatt inn i februar. Den ble erstattet med Norwegian Finans 

Holding, (Bank Norwegian) som steg 10,5 prosent etter at vi kjøpte den. Banken viser svært god 

lønnsomhet og bra vekst, men kursen har fått motbør på grunn av bekymring om hvorvidt 

reguleringer av konsumlån vil bremse veksten. Vi tror aksjen har falt for mye på grunn av dette og 

forventer solid kursoppgang fra dagens nivå. 

Oljeaksjene er tynget av en svak oljepris, men AkerBP steg likevel 5,9 prosent i april. Det er fortsatt litt 

å ta igjen etter 9 prosent fall i første kvartal. Etter en svært hyggelig reise med Subsea 7 som vi kjøpte 

ved inngangen av 2016 til kurs på 52 kroner tok vi gevinst denne måneden til kurs 140 kroner. Det 

inkluderer 5 prosent økning i april. Øvrige oljeaksjer hadde moderat fall, og sektoren som utgjør 33 

prosent av fondet, ga et resultatbidrag på 0,3 prosent. Vi forventer at det blir en forlengelse av OPEC-

avtalen i slutten av mai, noe som vil gi løft i oljeprisen og oljerelaterte aksjer. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Norwegian nærmer seg sommersesongen når resultat og aksjekurs ofte styrker seg, og i forkant av 

sesongen steg kursen 3 prosent i april. Det samme gjorde Kongsberg-gruppen og Borregaard. Vi økte 

posisjonen i Wilhelmsen, som nå er blitt til Wallenius Wilhelmsen, WWL. Det er en rimelig priset aksje, 

såkalt «value», som etter fusjon med svenske Wallenius vil oppnå store kostnadsbesparinger. Den blir 

nå også en langt større aksje på Oslo Børs. Aksjen ga 5,1 prosent oppgang i april. Vi tok også inn en 

annen verdiaksje, ATEA, som i tillegg til jevnt solid resultat betaler gode utbytter 

Makrotall, vekst, og ledende indikatorer ser positive ut for aksjemarkedet fremover. Samtidig har den 

politiske risikoen avtatt den senere tiden. Vi mener at olje, laks og Norwegian Air blir vinnerne resten 

av året, og vi forventer derfor en veldig god utvikling i FORTE Norge fremover. 



FORTE Global 

Kurs per 30.4.2017:    168,5915 

FORTE Global hadde en avkastning på 3,12 prosent i april. Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i 

dollar, steg til sammenligning med 1,56 prosent. Avkastningen siste tolv månedene har vært på 13,32 

prosent. Vi vurderer fortsatt å øke eksponeringen mot verdiaksjer.  

Europeiske aksjer var den sterkeste bidragsyteren til avkastningen i Forte Global i april. Fondet er 

overvektet Europa, og denne posisjonen førte til meravkastning i forhold til referanseindeksen i april. 

Overvekten er basert på en forventning om at den økonomiske veksten i Europa vil tilta og på en 

vurdering av verdsettelsen av aksjene relativt til aksjer i andre regioner. Alle regioner og sektorer bidro 

positivt i måneden med unntak av energiaksjer. Særlig aksjer med sektorklassifikasjonen industri bidro 

positivt i april (eksempel: Rockwool). 

Vi observerer med interesse den sterke verdiutviklingen for europeiske aksjer. De seneste ti årene har i 

stor grad vært tapt for europeiske aksjer. Europeisk økonomi har i tillegg til finanskrisen lidd under en 

statsgjeldskrise og har hatt problemer med å være konkurransedyktig sammenlignet med land i andre 

regioner av verden. Vi tror at flere av disse problemene nå er håndtert og ser for oss tiltagende 

økonomisk vekst. Figuren illustrerer en differanse-region-indekser (region minus verdensindeksen; alt 

logaritmetransformert og vist sammen med glidende gjennomsnitt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser for oss at den økonomiske veksten i verden vil være moderat, men tilstrekkelig høy til at globale 

aksjeinvesteringer vil være attraktive i tiden fremover. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder har startet opphentingen! Etter et svakt første kvartal, der laks- og oljeaksjer falt med 

henholdsvis 22 og 10 prosent, snudde sjømatsektoren i slutten av april. Teknologiaksjene snudde også 

trenden, mens egenkapitalbevisene mottok gode utbytter og steg samtidig i kurs. Fondet ble nok en 

gang det beste norske fond på Oslo Børs med 6,6 prosent netto avkastning for måneden. 

Referanseindeksen, OSEFX, steg til sammenligning 2,0 prosent. Fondet har enda et godt stykke å ta 

igjen på resultatet hittil i år, som er minus 7,1 prosent, mot indeksen som har steget 2,7 prosent.  

Dette til tross, har FORTE Trønder levert den beste avkastningen av norske fond over de siste tre år 

med 21,1 prosent netto årlig avkastning. 

De som spådde at lakseprisen ville få et sterkt fall etter påske tok feil. Fra å være nede i 57 kroner per 

kilo i mars, steg prisen til over 60 kroner, og videre til 64 kroner denne uken. Etter den overdrevne 

pessimismen som var sterkest i den første uken av april har lakseaksjen i snitt steget med 12 prosent, 

hvorav det aller meste kom i siste uke april. Det er hyggelig å observere at oppgangen har fortsatt inn 

i mai måned. Vinneraksjen i FORTE Trønder siste måned ble NTS, som steg hele 38 prosent som følge 

av oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk i Rørvik. Transaksjonen ble betalt ved utstedelse av nye NTS-

aksjer som gir de tidligere eierne av Midt-Norsk Havbruk majoritet i NTS. Vi ser på dette som en vinn-

vinn for alle parter, og vi ønsker et nytt, fullt integrert trøndersk oppdrettsselskap velkommen på Oslo 

Børs. Med den seneste kursøkingen veier NTS nå cirka 4,5 prosent i fondet.  Blant de «gamle» 

oppdrettsaksjen steg Lerøy mest i april med 14,8 prosent, mens NRS, Salmar og Marine Harvest alle 

steg cirka 10 prosent. Grieg Seafood hang litt etter med 4,6 prosent oppgang og Akva Group var 

nesten uendret. Sjømatsektoren utgjør 34 prosent av fondet og leverte et positivt bidrag til resultatet 

på 3,6 prosent. Våre analyser, som ikke støtter det pessimistiske scenariet om overproduksjon og 

prisfall til høsten, tilsier at oppdrettsaksjer vil gi solid avkastning også i 2017. 

Det var dags for utbytte i de største bankene i fondet i april. Sparebanken Midt-Norge betalte 4,4 

prosent og steg ytterligere 7,5 prosent i kurs i løpet av måneden. Tilsvarende tall for Sparebanken 

Møre var 5,9 prosent utbytte og 1 prosent kursstigning, mens Helgeland Sparebank betalte 4,7 

prosent utbytte og steg 3,1 prosent. Dette ga en fin oppgang på 8,6 prosent for sektoren og 1,4 

prosent bidrag til resultatet.  

Vi er godt fornøyd med at nedgangen blant teknologiaksjene ser ut til å ha snudd. Den største 

posisjonen, 7 prosent i Next Biometrics, steg 6,7 prosent i april, og vi ser frem til en et løft i aksjen 

frem mot fullskala produksjonsstart av id-brikker i løpet av høsten. Nordic Semiconductor leverte et 

bra førstekvartalsresultat, og ledelsen «guider» fortsatt på en pen salgsoppgang for året. Aksjen steg 

9,7 prosent siste måned. Q-Free leverte et driftsresultat på 1,8 millioner kroner for første kvartal, mot 

minus 9,1 millioner kroner året før. Det førte til en kursøking på 8,6 prosent i april. Ved inngangen av 

mai kjøpte selskapsledelsen privat relativt store summer Q-Free-aksjer, noe som er 

Kurs per 30.4.2017:    203,3772 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



et svært positivt tegn, og aksjen har dermed steget videre inn i mai.  

Oljeprisen har vært svak, mellom 51 og 55 dollar fatet, den senere tid. Vi tror den kan forbli rundt dette 

nivået frem til Opec-møtet i slutten av måneden, da vi forventer at produksjonskuttavtalen blir forlenget 

ut året. Dette vil løfte oljeprisen til mellom 55-60 dollar fatet, og kan nå godt over 60 ved årsslutt, ifølge 

de analysene vi har mest tillit til. Dette vil gi et sårt tiltrengt løft i fondets oljeaksjer. I april var det en mo-

derat oppgang i Røkke-selskapene AkerBP, Kværner og Aker ASA. De øvrige var stort sett uendret og sek-

toren, som utgjør 26 prosent av fondet, steg i alt 3 prosent.   

Vi forventer et solid rebound i laks, olje og våre teknologiaksjer i resten av 2017, og ser derved en solid 

oppgang for FORTE Trønder fra dagens nivå.  



Skråblikk — Trumpflation?  

Under valgkampen lovte Donald Trump at han i løpet av de første hundre dagene skulle fjerne Obama-

care, frihandelsavtalen NAFTA, stanse innreise for alle muslimer til USA, begynne å bygge muren mot 

Mexico og stanse Kinas såkalte valutamanipulasjon. Obamacare forsøkte han å fjerne, men tapte i kong-

ressen. Innreiseforbudet ble stoppet av domstolene og bygging av mur får han ikke penger til. I det siste 

punktet, om å utfordre kineserne, har han ombestemt seg.  Altså ikke så mye å vise til etter 100 dager 

når det gjelder å gjøre Amerika «great again». I tillegg ligger approval rating for Trump på et historisk 

lavt nivå etter de første 100 dagene, sammenlignet med andre nyvalgte presidenter. Faktisk kan det se 

ut til at Trump allerede er i ferd med å miste en stor del av støtten fra de som stemte ham frem, nemlig 

de hvite, lavtlønte velgerne. 

Wall Street og aksjemarkedet er imidlertid fornøyd. Siden Trump ble valgt i fjor høst har New York-

børsen steget 14,5 prosent og den globale indeksen har økt 14 prosent. Samtidig er investor- og forbru-

kertilliten på rekordhøye nivå i USA, så vel som globalt. Mye av dette skyldes at Trump fortsatt anses 

som mere business-friendly, ikke minst gjennom utsiktene til en ny skatteordning, som vil redusere be-

driftsbeskatningen fra 39,6 til 15 prosent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trump har også lovet å bruke enorme summer på å oppgradere offentlig infrastruktur, veier, broer, 

vann, kloakk, flyplasser etc. etc. Dette er egentlig sterkt påkrevde investeringer som ingen president 

etter Roosevelt har prioritert.  Det er disse utsiktene til enorme mengder penger spart i skatt, samt tryk-

king av nye penger for å betale for den nye infrastrukturen som har skapt optimismen i finansmarkede-

ne. Den gamle Reaganomics med lavere skatter er nå blitt utvidet med store offentlige investeringer, 

slik at vi nå kan få Trumpflation. Resultatet av å i enda større grad finansiere store budsjettunderskudd 

med å trykke penger fører til inflasjon. Men en slik Keynsiansk økning i offentlige investeringer bringer 

også vekst i økonomien, i et hvert fall i en tidlig fase, før langt høyere renter blir en bremse på økono-

mien. Man vet jo at nesa til aksjemarkedet ikke strekker seg så mye lengere enn til neste kvartalsresul-

tat, og Trumps planer blir derfor omfavnet av aksjemarkedet.  



De kortsiktige effektene betyr mest for markedet, mens langsiktige de følgene av hans proteksjonistiske 

politikk, dersom han får innført det, foreløpig blir oversett. 

For å få gjennom sin skattepolitikk og nye budsjetter trenger Trump imidlertid godkjennelse i Kongres-

sen, og det kan sitte langt inne. Der sitter fortsatt mange republikanske fiscal hawks som er svært opp-

tatt av å holde balanse i budsjettene. Disse vil antagelig ikke godta Trumps planer om økte offentlige 

utgifter, selv til påkrevde investeringer i infrastruktur. Antagelig vil de også være forsiktige med å god-

kjenne hele skattereformen uten inndekning av en god del av de reduserte skatteinntektene. Altså, kan 

det se ut til at det amerikanske markedet er litt vel optimistisk om dagen, noe som fort kan slå tilbake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde over: Trump lover også at skattefradraget i «Child Care Act» skal økes. 

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. 


