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Lavere oljepris  bremser risikoaktiva 

Oljeprisen kom i fokus i juni etter først å ha falt fra femti dollar per fat til 45 dollar per fat, for så å 

stige til 49 dollar per fat. De viktigste driverne for oljeprisen var langsommere enn ventet 

lagernedbygging av olje, økt produksjon fra enkelte OPEC land og spørsmålet om ikke-OPEC lands 

bidrag til produksjonsbegrensninger. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,45 prosent i juni, og er opp 11,48 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank -1,66 prosent, men er opp 2,15 prosent hittil i 

år. 

I USA fortsetter arbeidsledigheten å falle. Dette er et godt bevis på at amerikansk økonomi er i 

bedring. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, teller på knappene for å øke 

styringsrenten. Mange aktører er engstelige for at sentralbanken kan bli for sen til å øke renten. 

Årsaken er at inflasjonen kan bli uforholdsmessig høy, og den kan bli vanskeligere å stanse på et 

senere tidspunkt. Resultatet kan bli flere og større rentehevinger. Høyere rente er ikke godt nytt for 

realaktiva, men så lenge veksten tar seg opp vil aksjemarkedet i USA sannsynligvis bli bra . Høyere 

boligpriser vil, gjennom en formueseffekt, kunne stimulere privat konsum. Privat konsum er en 

viktig driver for den økonomiske veksten. Privat konsum utgjør en stor del av USAs økonomi. 

I EU har sentralbanken fortsatt med pengepolitiske stimuli. Negativ innskuddsrente i sentralbanken, 

samtidig med et tilbakekjøpsprogram av obligasjoner har satt fart på den europeiske økonomien. 

Sannsynligvis vil stimuliene vedvare inntil inflasjonen er tilbake på rundt 2 prosent i Europa. Nye 

signaler fra sentralbanken er at stimuliene etter hvert vil forsvinne.  Inflasjonen er i ferd med å 

komme opp, samtidig som den økonomiske veksten er i bedring. I mange land i Europa er 

arbeidsledigheten ganske høy. I så henseende er høyere økonomisk vekst er kjærkomment. EU har 

satt strenge krav til bankvesenet, fordi de vil ha et solid bankvesen som kan yte kreditt ut til de 

enkelte samfunn  . I juni ble Bank Popular i Spania nedskrevet til 1 euro og kjøpt opp av Bank 

Santander for denne summen. Dette viser at banker ikke lenger vil reddes av staten. Investorene må 

ta støyten når det går galt. 

Den kinesiske økonomien fikk en oppsving i mai med en eksportøkning på 8,7 prosent, mens 

importen steg med 14,8 prosent sammenlignet med samme periode året før. Handelsoverskuddet 

falt dermed med 347 milliarder kroner. Dette føyer seg inn i tidligere måneders statistikk, og den 

økonomiske veksten i Kina i 2017 forventes å bli rundt 6,5 prosent. Den kinesiske økonomien er i 

ferd med å dreie over til en konsumentdrevet økonomi, samtidig som industriaktiviteten trappes 

ned.  



Dette skulle tilsi at den kinesiske veksten ville begynne å dempe seg, men det har ikke skjedd.  Det er 

viktig at den økonomiske veksten I Kina holder seg oppe. Det medfører at etterspørselen etter 

råvarer holder seg på ett høyt nivå. India og Kina er de to største kjøperne av råvarer. Vekstmotorene 

i Asia har derfor mye å si for råvarebaserte økonomier rundt om i verden, og har derfor stor 

innvirkning på global vekst. 

Oljeprisen var volatil i juni. Tusenkronersspørsmålet er nå når vil markedet balansere? Balanse er å 

forstå som at oljelagrene i verden kommer ned på normale nivåer. Ulike krefter trekker i hver sin 

retning her. På tilbudssiden ser vi at effektiviteten til amerikanske skiferoljeprodusenter har økt mye. 

Det vil si at for gitt oljepris kan disse produsentene produsere mer nå enn før. Enkelte tradisjonelle 

oljeeksportører har økt sin produksjon samtidig som OPEC og enkelte (særlig Russland) ikke-OPEC-

land har blitt enige om å begrense oljeproduksjonen. Det er også vert å merke seg at oljeselskapene 

har kuttet dype i investeringene i ny produksjon. På etterspørselssiden venter vi på at kombinasjonen 

av økt økonomisk vekst og substitusjonseffekter fra lavere oljepris vil gi økt etterspørsel etter olje. 

Vi tror et etterspørselsoverskudd etter olje vil materialisere seg allerede i høst. Hvis dette slår til vil vi 

få betydelig høyere oljepris ved slutten av året. Det er spesielt Russland og Venezuela som har lidd 

mest etter at oljeprisen halverte seg, og en høyere oljepris vil være kjærkommen spesielt for 

Venezuela.  Høyere oljepris vil føre til høyere inntekter i oljeproduserende land, og høyere kostnad 

for de som kjøper oljen. Det norske aksjemarkedet vil sannsynligvis stige med en høyere oljepris. 

Samtidig er fall i energiprisene hovedgrunnen til at det tar tid før vi ser tilstrekkelig inflasjon i EU. En 

høyere oljepris vil sende europeisk inflasjon og europeiske renter opp. Høyere europeiske renter vil 

igjen sende norske renter opp. Norges Bank endret i juni ikke sin innskuddsrente.  

Rentebanen ble imidlertid endret, og Norges Bank forventer nå ikke flere rentekutt.  Altså er et 

scenario med høyere oljepris, høyere renter og et bedre aksjemarked ganske sannsynlig.  

Tusenkronersspørsmålet er: Når? 

Utvalgte nøkkeltall for juni 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.06.2017

OSEBX -1,66 % 10 års stat, Norge 1,66

MSCI AC World 0,45 % 10 års stat, USA 2,27

S&P 500 0,48 % 3 mnd NIBOR 0,83

FTSE 100 -2,76 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,05 % Brent Future -3,92 %

Euro/USD 1,66 % Gull -2,17 %

Euro/NOK 0,62 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.6.2017:    100,0131 

FORTE Pengemarked leverte 0,15 prosent avkastning i juni. Hittil i år er avkastningen 1,13 prosent. 

Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,05 prosent i juni, og er opp 0,28 prosent hittil i år. 

Avkastningen i juni ble preget av at bankene må betale litt lavere kredittpåslag ved opptak av ny 

seniorgjeld, samtidig som kortsiktig renter falt. Fondet er nummer to blant pengemarkedsfond ved 

Oslo Børs både hittil i år og siste år! 

3 måneders Nibor falt 5 basispunkter i juni, til 0,85 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt positiv 

effekt for fondet. Vi antar at 3 måneders Nibor vil ligge i området 0,8 prosent til 1,0 prosent pro 

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

Norges Bank hadde rentemøte i juni, og kom samtidig med ny kvartalsrapport vedrørende 

inflasjonsutsiktene. Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi ser ut til å være høyere enn tidligere lagt 

til grunn. Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, 

men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp. 

Inflasjonsforventningene synes godt forankret. Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten. 

Prognosen for styringsrenten på 0,5 prosent i år og neste år og øker gradvis fra 2019. Prognosen er 

lite endret, men ligger litt høyere i år og neste år. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette betyr at vi antakeligvis får høyere renter fra 2019.  For et pengemarkedsfond, som i liten grad har 
eksponering mot renterisiko er dette godt nytt. 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.6.2017:    111,5247 

Avkastningen i juni ble på 0,27 prosent, mens fondets indeks, ST4X, var ned 0,18 prosent. 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 3,89 prosent, mens 

indeksen er opp 0,81 prosent. Fondet har høyest avkastning på 1,2,3,4 og 5 år, blant investment grade 

obligasjonsfond på Oslo Børs. Fondet har også 5 stjerner hos Morningstar og fikk Morningstar Award 

for 2017 som beste norske obligasjonsfond!  

Høyere renter, samtidig som kredittpåslagene ved bankenes opptak av gjeld var uforandret, var 

årsaken til denne avkastningen. De langsiktige norske rentene steg i juni. På grunn av den lave 

durasjonen i FORTE Obligasjon hadde denne rentestigningen relativt liten effekt på fondets 

avkastning. I det korte rentebildet så vi at 3 måneders Nibor sank 6 basispunkt til 0,84 prosent i juni.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



De langsiktige rentene begynte å stige da Norges Bank ved rentemøtet i juni utelukket ytterligere 

rentesenkinger. På lengere sikt forventer vi høyere langrenter, spesielt ettersom vi har stor tro på det 

norske aksjemarkedet. Høyere oljepris støttet dette.  

Kredittpåslaget som hver bank må betale i tillegg til swap-renter ved opptak av ny gjeld, har vært stabil 

i juni. Dersom vi får nye overraskelser, vil kredittpåslaget gli ut 

FORTE Obligasjon kjøper flere verdipapirer dersom kredittpåslaget blir høyt. I juni er der kjøpt litt i et 

ansvarlig lån fra Eika Boligkreditt. 

Fremover tror vi at kredittpåslagene vil fortsette å falle samtidig som rentenivået etter hvert kommer 

opp. Fondet er posisjonert for en slik markedsutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.6.2017:    96,3401 

FORTE Kreditt hadde negativ avkastning i juni. For måneden som helhet hadde fondet en avkastning på 

-0,91 prosent. Hittil i år har avkastningen vært på 5,59 prosent, mens siste tolv måneder har gitt 

andelshaverne en avkastning på 14,99 prosent. Den negative avkastingen i juni er i første rekke knyttet 

til oljeprisfallet denne måneden i tillegg til at visse utstedere ble gjenstand for fornyet fokus rettet mot 

selskapenes likviditet. Endelig bidro det store antallet nyutstedelser til å svekke prisingen i 

annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Vi observerer med tilfredshet at oljeprisen har kommet en del 

opp mot slutten av juni, og at likviditetssituasjonen for de aktuelle utstederne fremstår som lettere. For 

resten av sommeren forventer vi følgelig et kredittmarked med lav volatilitet der rentene påløper 

proporsjonalt med obligasjonenes løpende kuponginntekter.  

De viktigste positive bidragene til avkastningen i juni kom fra DDM Debt AB (+8 basispunkter (bp)), 

Gaslog (+8 bp) og Golden Ocean Group (+7bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra Ensco (-

41 bp), Teekay Offshore (-23 bp) og Hornbeck (-11 bp). Ensco er en konvertibel obligasjon og oppviser 

noe mer volatilitet enn snittet av investeringene, mens Teekay falt på grunn av en aksjeanalyse 

publisert av Morgan Stanley, som stilte spørsmålstegn ved selskapets likviditetssituasjon. Andre 

analyser har pekt på selskapets stabile inntjening fra shuttle tankere, økte inntekter neste år og solide 

eiere. Kursen har siden kommet noe tilbake. 

Fondet Forte Kreditt er følsomt overfor utviklingen i oljeprisen. Som ledd i vår investeringsprosess har 

vi lagt til grunn anslag på oljeprisen fra rutinerte analytikere i organisasjoner som DNB, Rystad og 

Nordea. Oljeprisen er imidlertid ikke hele historien. Figuren under viser samlede frie kontantstrømmer 

til verdens største oljeselskaper. De mørke søylene viser analytikeranslagene. Hvis analytikerne får rett, 

vil verdens oljeselskaper begynne å generere betydelige kontantstrømmer i år og neste år.   

Oljeselskapene har i hovedsak to anvendelser for de frie kontantstrømmene, de kan enten betale dem 

ut i form av dividende, eller pløye verdiene tilbake i produksjon i form av investeringer. De siste par 

årene har oppvist beskjeden investerings- og vedlikeholdsaktivitet fra oljeselskapenes side; dette er da 

også grunnen til den markante veksten i frie kontantstrømmer.  

Dersom oljeprisen holder seg på dagens nivåer, eller stiger, forventer vi at oljeselskapene i utstrakt 

grad vil øke investeringsaktiviteten. Dette vil være til fordel for andre energirelaterte, og 

obligasjonsutstedende, selskaper. Forte Kreditt er særlig posisjonert for bedre tider for riggselskaper. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



 

 

Investeringsprosessen i Forte Kreditt innebærer blant annet å arbeide med temaer for forvaltningen. 

Generelt ønsker vi å etablere en investeringsprosess der alle stegene i prosessen har en kvantitativ, ob-

jektiv, fast og systematisk side som i første rekke baserer seg på egen analyse, men med et motstykke 

som er uordnet, kreativt, variabelt og som i høy grad baserer seg på interaksjon med analytikere, strate-

ger, selskapene selv, andre forvaltere og media. Steget i investeringsprosessen som vi kaller temaer er 

av den kreative og ustrukturerte sorten. I løpet av sommeren vil vi arbeide inn en systematisk inndeling 

av markedet og porteføljen i faktorporteføljer.  

Disse vil være basert på stilfaktorer, og representere den taktiske- og systematiske allokeringen til inves-

teringer med visse egenskaper.  En utdypning av stilfaktorporteføljene får du i kommende månedsrapp-

orter.  

Vi forventer lavere markedsvolatilitet gjennom sommeren. De neste par månedene ser vi derfor for oss 

at fondet vil klippe kupong, noe som innebærer en jevn verdiøkning for andelshaverne. Til høsten for-

venter vi å gjenoppta dreiningen av porteføljen i konservativ retning. 



FORTE Norge 

Kurs per 30.6.2017:    155,1668 

God avkasting i FORTE Norges aksjer, utenom olje og laks, førte til en bra meravkastning for fondet i 

juni. Mens referanseindeksen, OSEFX, falt 1,4 prosent var FORTE Norge ned 0,3 prosent. Til tross for at 

fondet slo indeksen med 3 prosent i 2. kvartal (4,2 mot 1,2 prosent) er fondet fortsatt 5,5 prosent i 

minus hittil i år. Til sammenligning steg indeksen 1,9 prosent i første halvår. De siste 12 måneder har 

fondet levert 22,2 prosent netto avkastning, og det er 7,2 prosent bedre enn markedet.  

Oljeprisen var nedadgående under store deler av juni og det førte til ytterligere kursfall i oljeaksjene. 

AkerBP falt 10,5 prosent og DNO 1,9 prosent, mens serviceselskapene Akastor og Archer gikk 

henholdsvis 19 prosent i pluss og 13,8 prosent i minus. BWO, som utgjør 9,6 prosent av fondet, steg 

2,4 prosent. Selskapets nybygde produksjonsskip, Catcher, vil forlate verftet i Korea denne måneden 

for å sette kursen mot et ti års oppdrag på engelsk sektor. Denne kontrakten utgjør mer enn 40 

prosent av verdien av BWO, og en ferdigstillelse fra verftet innom budsjett tar bort mye av risikoen i 

aksjen. Vi forventer derfor en solid kursoppgang i BWO de neste månedene. Oljeprisen nærmer seg 

nå 50 dollar igjen, og skulle den fortsette videre noen dollar kan det få store positive utslag for 

oljeaksjene som nå utgjør en tredel av fondet. 

Investorenes usikkerhet rundt lakseaksjer fortsetter, og fondets aksjer i sektoren falt i snitt 2,3 

prosent i juni. I tillegg til forventningene om den vanlige sesongmessige nedgangen i lakseprisen i 

tredje kvartal, som følge av stor slakting i denne perioden, forventes det ekstra store volumer av laks 

fra Chile til høsten. Dette har ført til press på aksjekursene, og vi mener at effekten av lavere priser til 

høsten allerede er reflektert i kursene. Vi vet imidlertid av erfaring at markedet vil fortsette å selge 

unna når det faktiske fallet inntreffer og derved presse kursen videre ned. I forkant av dette har vi 

derfor halvert eksponering av laks til 14,8 prosent. Mulighetene er store for at vi kan kjøpe tilbake en 

del av aksjene til lavere pris om noen måneder. 

Industriaksjene inklusive shipping som utgjør nær 16 prosent av fondet viste en pen oppgang i juni. 

Kongsberg-gruppen steg 4,7 prosent og Borregaard økte 3,5 prosent. Wallenius Wilhelmsen Lines 

steg 2,3 prosent, mens Yara falt med moderate 0,2 prosent. Vi tror gjødselmarkedet er nær ved å 

bunne ut, og at aksjen kan gå veldig bra de neste par årene. Vi var med på emisjon av det tyske MPC 

Container i juni. Selskapet som har et erfarent management innen shipping satser på å komme inn i 

bunnen av syklusen og kjøpe rimelig tonnasje fra tyske banker, som den senere tid har tatt over mye 

tonnasje. Det satses på mindre containerskip som går i trafikk fra de store hubene, for eksempel fra 

Rotterdam til mindre havner i Europa. Aksjen er nå notert på Merkur-listen på Oslo Børs, men 

forventes å bli notert på hovedlisten til høsten.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Norwegian Air som nå utgjør 9,5 prosent av fondet steg hyggelig 7 prosent i juni, mens 

datterselskapet Norwegian Bank, (NOFI) økte med 7,6 prosent. Ellers steg ATEA 8,7 prosent og AINMT 

(Ice.net) økte 2,7 prosent. SR-Bank og DNB var moderat ned.  

I første halvår har vi vært posisjonert for en stigende oljepris som ikke har materialisert seg ennå. I 

tillegg så vi ikke at det negative markedssentimentet for lakseaksjer skulle bli så sterkt. Til tross for at 

prisene i snitt har ligget langt over forventningene har lakseaksjene fått ufortjent mye juling, og dette 

har ført til motvind for fondet i første halvår. Vi forventer å se en sterkere oljepris i tredjekvartal og 

høye laksepriser igjen i fjerde kvartal, noe som ganske sikkert vil medføre en rekyl i disse sektorene. Vi 

forventer derfor å levere en solid positiv avkastning i FORTE Norge også i 2017.  



FORTE Global 

Kurs per 30.6.2017:    168,5293 

FORTE Global hadde en avkastning på -0,34 prosent i juni. Referanseindeksen, MSCI All Countries målt i 

dollar, steg til sammenligning med 0,45 prosent. Avkastningen siste tolv månedene har vært på 15,01 

prosent. Vi vurderer fortsatt å øke eksponeringen mot verdiaksjer.  

De viktigste positive regionale bidragsyterne i porteføljen i juni var asiatiske og nordamerikanske 

aksjer. Europeiske- og syd- og sentralamerikanske aksjer trakk ned. På sektornivå bidro bank og 

forsikring- og materialsektorene mest, mens energi og informasjonsteknologi holdt avkastningen 

tilbake. 

Figuren under viser sektorindekser for verdens aksjemarked fratrukket totalen, slik at det er tydelig 

hvilke sektorer som har gjort det henholdsvis bedre og dårligere enn markedet som helhet. Det er lett 

å kjenne igjen sektorbidragene i Forte Global for juni; informasjonsteknologiindeksen knekker litt ned, 

mens bank- og forsikrings-indeksen vender opp.  

For et fond som Forte Global, som allokerer i det globale aksjemarkedet, vil det være naturlig å forsøke 

å identifisere lange trender i aksjemarkedet basert på det makroøkonomiske bildet. 

Fremover legger vi til grunn et moderat vekstscenario. Veksten vil i stor grad drives av finanspolitiske 

stimuli. Vi tror at dette gjør sektorer som materialer og industri attraktive. I tillegg ser vi for oss at 

perioden med rekapitalisering av bankene nærmer seg slutten, noe som innebærer et stort 

oppsidepotensiale i denne sektoren. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Lav oljepris og nedgang blant teknologiaksjer førte til motvind for FORTE Trønder også juni måned. 

Avkastningen ble 3,0 prosent i minus, mens referanseindeksen falt 1.4 prosent. Etter første halvår er 

fondet ned 11.4 prosent mens indeksen er opp 1,9 prosent.  I andre kvartal steg fondet 1,7 prosent, og 

var derved 0,5 prosent bedre enn indeksen. 

Oljeaksjene som utgjør nær 30 prosent av fondet fikk hard medfart som følge av nedgangen i 

oljeprisen i juni. AkerBP og Aker ASA falt begge rundt 11 prosent, mens Statoil sank 5,8 prosent. 

Kværner gikk også 7,3 i minus, mens den mindre posisjonen i Prosafe steg med 11 prosent. I snitt falt 

oljeaksjene med 5,5 prosent noe som ga et negativt bidrag til avkastningen på 1,7 prosent. Oljeprisen 

nå på vei mot 50 dollar igjen, og vi tror den kan ligge over det nivået i andre halvår. Det vil kunne få 

meget positive utslag for fondets aksjer i denne sektoren.  

Lakseprisen holder seg fortsatt på et høyt nivå, og snittet i første halvår ble langt høyere enn hva som 

var forventet. Utsikter til stort tilbudsvekst, hovedsakelig fra Chile, i andre halvår har imidlertid ført til 

usikkerhet i markedet. Vi mener derimot at man har oversett betydningen av økt etterspørsel, blant 

annet fra Kina, i andre halvår. Vi tror derfor at aksjene nå er oversolgt, og at oppdrettsaksjer nå er for 

lavt priset. Likevel er vi ydmyke for at kursen kan bli enda lavere når det sesongmessige prisfallet for 

laks inntreffer i august/september. Vi har derfor redusert eksponering innen sjømatsektoren med ca. 

10 prosent til 25 prosent av porteføljen. Vi solgte ut av posisjonen i Grieg Seafood og Lerøy Seafood i 

løpet av måneden, og den direkte eksponeringen mot laks er nå under 20 prosent. De gjenværende 

oppdrettsselskapene, NRS, Salmar og Marine Harvest falt fra 6,4 til 1,1 prosent i juni, mens NTS og 

Akva Group steg henholdsvis 1,8 og 8,4 prosent. Sektoren gav derved et tilnærmet nullresultat denne 

måneden. 

Bankene utgjør nå 24 prosent av porteføljen, og de største posisjonene i Sparebanken Midt-Norge og 

Sparebanken Møre endte begge opp 3 prosent siste måned. Det gjorde Grong Sparebank også, som 

nylig ble notert på Oslo Børs Merkur liste der blant andre Aasen Sparebank allerede befinner seg. 

Totalt gav sektoren 2 prosent avkastning, noe som ga 0,4 prosent positivt bidrag til resultatet. 

Teknologiaksjene, Next Biometrics, Q-Free og Nordic Semiconductor som utgjør 16 prosent av fondet, 

møter fortsatt motgang på børsen. Next falt nye 12 prosent, Q-Free 4,4 og Nordic 8,2 prosent. Som 

tidligere skrevet forventer vi at Next vil ta av i løpet av andre halvår når masseproduksjonen av 

selskapets nye id-brikker starter i Taiwan. Vi er for øvrig meget positive til de langsiktig utsiktene til 

både Q-Free og Nordic Semiconductor. 

Kurs per 30.6.2017:    193,9823 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



 

Hele den negative avkastningen til fondet hittil i år kom under en vanskelig periode i første kvartal, og 

vi er rimelig fornøyd med at fondet har slått markedet i andre kvartal. Likevel er det en del å ta igjen i 

andre halvår, men vi mener dette så absolutt er mulig. Som sagt forventer vi en sterkere oljepris i tred-

je kvartal, en reprising av lakseaksjer i fjerde kvartal og «lift-off» i Next i løpet av høsten. Det vil kunne 

gi et godt positivt resultat for året og et meget bra resultat i andre halvår for FORTE Trønder. 



 

Skråblikk  

Aksjesparekonto – årets skattenyhet 

Aksjesparekonto, også omtalt som ASK, er årets store sparenyhet og innføres med virkning fra 1. sep-
tember. Produktet gjør det enklere og mer gunstig for de av oss som sparer i aksjer og aksjefond etter-
som man ikke betaler skatt før man tar pengene ut av kontoen.  
 
Aksjesparekontoen vil fungere slik at du kan bytte mellom aksjer og fond innad i kontoen. Skatt på ge-
vinsten betaler du først når du tar pengene ut av konto. Alle privatpersoner som er skattepliktige til 
Norge kan opprette aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte 
aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Kontoen kan inneholde alle typer aksjefond som er 
registrert innenfor EØS-området (også globale aksjefond). Løsningen vil passe godt til de som sparer i 
fond med mer enn 80 % aksjer, eller direkte i individuelle aksjer. Med den nye løsningen kan du selge 
slike fond med gevinst, og reinvestere hele beløpet på nytt i et annet fond (med mer enn 80 % aksjer), 
uten å bli skattlagt. Tilsvarende gjelder individuelle aksjer. På den måten blir ikke sparepengene dine 
«låst inne» i fond som du ønsker å selge. 
 
Når du tar pengene ut av Aksjesparekontoen kan du ta ut det opprinnelige innskuddet uten at det ut-
løser skatt. Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn. Anta at du har 
kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 130 000 kroner. Da kan du ta ut 100 000 
kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning.  
 
For de som allerede eier aksjer og aksjefond i dag er det viktig å være oppmerksom på at man i en 
overgangsperiode kan flytte sine eksisterende beholdninger over i den nye aksjesparekontoen uten at 
man må realisere gevinsten og utløse skatt i forkant av byttet. Denne gunstige overgangsregelen gjel-
der ut 2017. 
 
Har du aksjer eller aksjefond med tap, er det imidlertid ikke alltid gunstig å flytte disse inn i Aksjespa-

rekontoen. Når du selger med tap, mister du opparbeidet skjermingsfradrag. Ønsker du likevel å gjøre 

dette, kan en mulighet være å først å selge og deretter sette salgsbeløpet inn på Aksjesparekontoen 

for å kunne handle på nytt. 

Frem til nå har sparing i eiendom vært skattemessig gunstig i Norge, og nordmenn har i dag en ufor-

holdsmessig stor del av sin formue plassert i eiendom. Aksjesparekonto er et svært positivt tiltak som 

forhåpentligvis vil stimulere til økt sparing i aksjer og aksjefond. Dette er tross alt den aktivaklassen 

som over tid  har gitt høyest avkastning. 

 

 

 



 

 

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. 


