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Økt global økonomisk vekst 

I de store økonomiene slik som i USA, Kina, Japan og eurosonen ser det ut til at veksten tar seg opp. 

Dette er godt nytt for aksjemarkedene. Også her hjemme mener Statistisk Sentralbyrå at Norge er 

kommet over den verste kneika. 

 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,38 prosent i august, og er opp 15,03 

prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,00 prosent, og er opp 8,19 prosent hittil i år. 

Utsikter til bedring i norsk økonomi støtter opp om den norske børsen. 

 

I USA ble det lagt frem reviderte tall som viser at BNP vokste med 3,0 prosent årlig vekst i andre 

kvartal. Tallene ble oppjustert fra tidligere meldte 2,6 prosent. USA opplevde dermed den sterkeste 

veksten på 2 år i andre kvartal. Indeksen som måler konsumentenes forventninger er også stigende, 

noe som er et godt tegn for den videre utviklingen av den økonomiske veksten. 

På den annen side ble det skapt 156 000 nye jobber i USA i august utenom landbruket, og 

ledigheten bikket opp 0,1 prosentpoeng til 4,4 prosent. Arbeidsmarkedsrapporten for august ble 

dermed en skuffelse, spesielt ettersom arbeidsløsheten steg. Et labert arbeidsmarked medfører 

sannsynligvis at ytterligere renteoppgang fra den amerikanske sentralbanken blir satt på vent. 

President Trump har truet med å stenge ned offentlige kontorer, ved ikke å heve gjeldstaket, hvis 

ikke muren mot Mexico blir bygd. Uværet «Harvey» vil nok få Trump på andre tanker, fordi 

gjenoppbyggingen av Houston vil kreve store ressurser, og øke aktiviteten i den amerikanske 

økonomien.   

Den økonomiske veksten i eurosonen styrket seg noe i andre kvartal og gir et forsiktig håp om 

bedring, viser offisiell EU-statistikk. Økonomien i de 19 euro-landene, styrket seg med 0,6 prosent 

mellom april og juni. Andelen arbeidsledige i eurosonen ble 9,1 prosent i juni. Dette er det laveste 

tallet siden februar 2009, og er en av flere indikatorer som viser at økonomien i eurosonen styrkes. 

Den tyske økonomien, som er størst i eurosonen, har den laveste arbeidsledigheten blant 

medlemslandene på 5,7 prosent. Den franske presidenten Emmanuel Macron har foreslått å ha et 

felles budsjett og en felles finansminister for de 19 landene i eurosonen. Spania støtter forslaget og 

Tyskland er åpen for forslaget. En fastere samordning av finanspolitikken kan kanskje ha noe for seg. 

Sammen med en sentralbank vil det bety en sentralstyring av eurosonen. Den europeiske 

sentralbanken har ennå ikke lettet på stimuliene, og innskuddsrenten i sentralbanken er fortsatt -0,4 

prosent. 

Kinesisk økonomi vokste med årlig rate på 6,9 prosent i andre kvartal. Dette er langt over det 

kinesiske vekstmålet på 6,5 prosent for 2017. Den økonomiske veksten i Kina var på sitt laveste i 

2016. Flere indikatorer viser at kinesiske myndigheter har klart å dra veksten i gang igjen.  



Den industrielle produksjonen i juni var 7,6 prosent høyere enn i tilsvarende måned året før. 

Detaljhandelen steg 11 prosent i forhold til juni i fjor. Veksten i eksport og import kom også inn godt 

over forventet. Mange analytikere har ment at snevrere utlånsregler kunne gi et svakere 

eiendomsmarked, men eiendomsinvesteringene økte med 8,5 prosent i første halvår sammenlignet 

med første halvår 2016. Bedre vekst i Kina medfører at råvareprisene kan stige. Spesielt 

etterspørselen etter olje kan øke.   

Japan opplever også et syklisk oppsving, spesielt drevet av innenlandsk etterspørsel. Inntjeningen i 

japanske selskaper er i bedring som følge av både et lokalt og globalt oppsving. Spesielt de store 

eksportselskapene innenfor teknologi nyter godt av en global konjunkturoppgang.  

Futures-prisen på olje steg marginale 0,21 prosent fra 52,61 dollar per fat til 52,72 dollar per fat i 

august, men var på lavere nivåer gjennom måneden. Gradvis vil etterspørselen etter olje kunne føre 

oljeprisen videre oppover. Inntil videre må OPEC og deres samarbeidspartnerne overholde de lovte 

kuttene i produksjon. Hvis de ikke klarer det, vil det ta lenger tid før vi får etterspørselspress i 

oljemarkedet. Oljeselskapene har kuttet kostnader, og tjener penger på en oljepris rundt 50 dollar 

per fat. I Norge medfører dette at aktivitetsnivået øker, og at det vil bli ansatt flere i oljesektoren. 

Dette vil først merkes i Rogaland og Hordaland, men etter hvert også nordover i Norge, på grunn av 

den økte leteaktiviteten som pågår i Barentshavet.  

Lakseprisen er kommet ned til 52 kroner per kilo, men nå begynner den norske slaktesesongen å gå 

mot slutten. Allerede nå begynner leveransene å minke. Som følge av det kan vi forvente en høyere 

pris på laks mot slutten av året.  Laksenæringen er inne i en megatrend, og de mange familieeide 

oppdrettsselskapene har betalt ut høye utbytter for jubelåret 2016. 2017 ser ikke ut til å bli noe 

svakere. 

Utvalgte nøkkeltall for august 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.08.17

OSEBX 1,00 % 10 års stat, Norge 1,58

MSCI AC World 0,38 % 10 års stat, USA 2,12

S&P 500 0,05 % 3 mnd NIBOR 0,79

FTSE 100 0,80 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,41 % Brent Future 0,27 %

Euro/USD 0,67 % Gull 4,25 %

Euro/NOK -0,70 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.8.2017:    100,3176 

FORTE Pengemarked leverte 0,15 prosent avkastning i august. Hittil i år er avkastningen 1,44 

prosent. Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,03 prosent i august, og er opp 0,34 prosent 

hittil i år. Fondet er nummer to blant pengemarkedsfond ved Oslo Børs både siste måned, hittil i år og 

siste år! 

3 måneders Nibor falt 3 basispunkter i august, til 0,79 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt 

positiv effekt for fondet, men kan samtidig øke fremtidig reinvesteringsrisiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av august har vi vektet fondet opp i et seniorlån fra Sparebanken Østlandet.  

De lave rentene har sammenheng med den lave inflasjonen i eurosonen. Den europeiske 

sentralbanken, ESB, holder innskuddsrenten på -0,4 prosent, mens Norges bank holder 

innskuddsrenten på 0,5 prosent. Med høyere inflasjon i eurosonen, vil ECB måtte heve sin 

innskuddsrente. Den viktigste driveren som kan påvirke den europeiske inflasjonen opp, er 

oljeprisen. Vi tror ESB etter hvert må senke de pengepolitiske stimuliene som er blitt ført for å få den 

europeiske økonomien i gang. I så fall er perioden med svært lave renter i ferd med å ta slutt. 

Kredittløpetiden i fondet er senket, og bankinnskuddene uten binding er økt.  Vi avventer en bedre 

markedssituasjon, med litt høyere kortsiktig rente, før vi gjør ytterligere investeringer. Vi følger 

derfor godt med på utviklingen i 3 måneders Nibor.  

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.8.2017:    112,3067 

Fondet fikk en avkastning på 0,38 prosent i august, mens fondets referanseindeks, ST4X, var opp 0,27 

prosent. Så langt i år er fondet opp 4,62 prosent, mens indeksen er opp 1,13 prosent. Fondet har 

høyest avkastning hittil i år og på 1,2,3,4 og 5 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo 

Børs! Fondet har også 5 stjerner hos Morningstar og har fått Morningstar Award 2017 som beste 

norske investment grade obligasjonsfond siste 5 år! 

Rentene falt markant i august. Bedre veksttall i de store økonomiene medførte at aksjemarkedene 

steg, og investorene solgte obligasjoner for å kjøpe aksjer. Når konjunkturene bedres, skal rentene 

begynne å stige. Hvis veksten, spesielt i USA og Europa, tar seg ytterligere opp, ser vi høyere 

langsiktige renter. 5 års fastrente sank 14 basispunkter i august, mens 3 måneders Nibor var ned 3 

basispunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blå kurven viser 5 års fastrente som endte måneden på 1,41 prosent, mens den oransje kurven 

viserer 3 måneder Nibor, som endte måneden på 0,79 prosent. 

Fondet har økt betydelig i størrelse, og det var nødvendig å ta nye grep i porteføljen. I løpet av august 

har vi derfor kjøpt en fondsobligasjon fra DNB.  

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredittpåslaget som hver bank må betale i tillegg til swaprenter ved opptak av ny gjeld, har kommet 

videre ned i august, spesielt for ansvarlige lån og fondsobligasjoner. For OMFer og seniorlån har 

kredittpåslaget ligget i ro.  

Vi tror at konjunkturene bedres i USA og Europa. I Norge vil vi i større grad være avhengig av en stabilt 

noe høyere oljepris. Kredittpåslaget vil synke etter hvert som konjunkturene bedres. Bankene er et 

speilbilde av den økonomiske utviklingen. Samtidig har egenkapitalen i bankene økt kraftig som følge 

av regulatoriske krav. Et vesentlig sikrere bankvesen skal medføre at kredittpåslaget synker. 

Fondet er godt posisjoner for en renteoppgang i langsiktige renter og lavere kredittpåslag. Vi forventer 

derfor at fondet skal gi relativ god avkastning fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.8.2017:    98,0596 

FORTE Kreditt hanket inn en avkastning på 0,44 prosent i august. Avkastningen hittil i år har vært på 

7,47 prosent mens siste tolv måneder har gitt 12,55 prosent i avkastning. Geopolitisk uro, orkanen 

Harvey og uthaling av rekapitaliseringsprosesser senket den positive avkastningen noe under de 

nivåene som vi har vært vant til over de seneste månedene. En rekke obligasjoner oppnådde 

kursgevinster på grunn av at markedsaktørene nå opplever utstederne som bedre kreditter. 

Viktige positive bidragsytere til avkastningen i august var DNO (+18 basispunkter(bp)), Golden Ocean 

Group (+15 bp) og Master Marine (+9 bp). DNO fikk oppgjør i form av oljefeltandeler for gammel gjeld 

fra kurdiske selvstyremyndigheter, Golden Ocean steg etter at John Fredriksens investeringsselskap 

Hemen kjøpte en stor andel av utestående beholdning i lånet, mens verdiøkningen i Master Marine 

skyldes at hovedstolen ble oppskrevet ved en såkalt payment-in-kind kupongbetaling. Viktige negative 

bidrag var Ensco (-41 bp), Hormbeck (-28 bp) og Prosafe (-20 bp). Ensco opplever motstand mot sitt 

oppkjøp av Atwood Oceanics fra enkelte aksjonærers side. Blant positive bidragsytere som ikke bidrar i 

toppen på grunn av en mer beskjeden posisjonsstørrelse vil vi nevne Shamaran, som er opp etter at 

selskapet nå er i produksjon på sitt oljefelt, Teekay Offshore Partners, som har lettet 

refinansieringsrisikoen ved å utstede obligasjoner for shuttle tanker enheten og Songa, som blir kjøpt 

av Transocean. 

I forrige månedsrapport lovet vi både å komme med en oppdatering på investeringsprosessen i Forte 

Kreditt og å kommentere hvordan vi vil posisjonere fondet for høsten. Markedet er nå i full sving etter 

noen rolige sommermåneder. Vi opplever at geopolitisk uro har økt over sommeren. Samtidig har en 

rekke obligasjoner hatt betydelig kursoppgang. Lesere av månedskommentarene for Forte Kreditt vil 

være kjente med at et viktig element i investeringsprosessen vår er en kvalitativ modell for 

kredittmarkedet som vi kaller kredittsyklusen. Vi vurderer markedet slik at vi nå er i en moden fase av 

kredittsyklusen. Denne fasen er karakterisert ved relativt rolige markeder der avkastningen i fondet i 

første rekke kommer fra kupongbetalingene på obligasjonene. Kursgevinster fra fallende kredittpåslag 

etterhvert som tiden til forfall på obligasjonene blir kortere, såkalt roll-down, hører også med i denne 

fasen. Forvaltningen av fondet vil trekkes i konservativ retning som følge av denne vurderingen. Vi vil 

øke vekten i investeringer som vi vurderer å ha særlig god kredittverdighet, og som vi vurderer som 

relativt mer likvide. 

Vi kan nå presentere kredittfaktor investeringer (se også denne månedens skråblikk) som et nytt ledd i 

investeringsprosessen til Forte Kreditt, og uttrykke posisjoneringen i faktortermer. Faktorene er 

karakteristika ved investeringer som historisk har vært knyttet til meravkasting. Faktorene er gjengitt i 

figuren med forklarende kommentarer. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dreining av investeringsprofilen for fondet i konservativ retning vil i første rekke innebære å øke den 

relative vekten til verdi og stabile faktorene på bekostning av størrelse og momentum.  

Økt fokus på å opprettholde likvide posisjoner i fondet vil dels gjøres gjennom at reinvesteringer gjøres i 

likvide obligasjoner, og dels ved at det holdes beholdninger i obligasjoner med relativt kort tid til forfall. 

Fremover ser vi for oss et rolig og retningsløst kredittmarked.  Gitt det lave rentenivået og den relativt 

høye verdsettelsen av aksjer ser vi kredittmarkedet som et svært attraktivt investeringsalternativ. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.8.2017:    172,1048 

FORTE Norge fortsetter fremgangen fra de seneste månedene, og fondet steg 5,2 prosent i august. 

Det er 4,4 prosent bedre enn referanseindeksen, OSEFX, som steg 0,8 prosent. Med en positiv netto 

avkastning på 4,8 prosent er den svake starten på året nesten tatt igjen. Til sammenligning er 

referanseindeksen opp 6,8 prosent. De seneste fem årene er FORTE Norge blant de ti norske 

aksjefondene med høyest avkastning på Oslo Børs med 14,9 prosent netto årlig avkastning i 

gjennomsnitt. Fondsindeksen har gitt 11,6 prosent per år i samme periode. 

DNO ble vinneraksjen denne måneden. Denne måneden så vi starten på den reprisingen Anvi har 

ventet på, da aksjen steg hele 33 prosent! Det bidro 3,0 prosent til resultatet denne måneden. 

Bakgrunnen for kursstigningen er at DNO hadde en utestående fordring, som går flere år tilbake, på 

oljeleveranser til de kurdiske myndighetene på nær en milliard dollar. Fordringen var ikke 

regnskapsført og ingen analytikere hadde tillagt den noen verdi. Nå gjorde likevel myndighetene opp 

for seg ved å gi sin 20 prosents andel i det store Tawke-feltet til DNO, slik at selskapets eierandel økte 

fra 55 til 75 prosent. Andelen beregnes å ha en verdi mellom fire og seks kroner per aksje. Økningen 

til nå har vært på tre kroner. For øvrig ser vi flere andre gode grunner til kursøking l DNO fremover. 

I Songa Offshore, som vi kjøpte i juni, kom det inn et bud på alle aksjene til solid overkurs. Vi takket 

ja, og realiserte en gevinst på 24 prosent. Dette ga et resultatbidrag på 0,8 prosent i august. Det 

tidligere omtalte nybygget til BWO, Catcher, forlot verftet i Singapore denne måneden og derved 

forduftet en vesentlig risiko for aksjen. Den foreløpig reaksjonen fra markedet var noe mer avdempet 

enn forventet, men posisjonen på 9,5 prosent bidro likevel 0,5 prosent til resultatet. Oljeprisen lå 

over 50 dollar i det meste av august, men var likevel under et stadig press. Det førte til et stort fall på 

16 prosent i serviceselskapet Archer og nedgang i de andre oljerelaterte aksjene på rundt 5 prosent. 

Oljesektoren utgjør nå 38 prosent av porteføljen i FORTE Norge. 

De største postene blant bankaksjene våre, SpareBank1 SR-Bank og Norwegian Finans (Norwegian 

Bank), steg henholdsvis 4,8 og 5,6 prosent, mens Skandiabanken korrigerte ned 8,8 prosent. Vi 

benyttet anledningen til å øke posisjonen i Skandiabanken noe. I DNB realiserte vi posisjonen med en 

hyggelig gevinst siden kjøpet, men med et kursfall på 3,4 prosent denne måneden.  Banksektoren 

utgjør 12 prosent av fondet og ga 0,2 prosent i bidrag til resultatet. 

Det vanlige sesongmessige fallet i laksepris og tilhørende aksjer kom litt tidligere enn normalt i år, og i 

stedet for å vekte oss videre ned i august fant vi det nødvendig å kjøpe tilbake noen aksjer. NRS steg 

hele 25,9 prosent og Grieg Seafood 19 prosent, mens Salmar og Marine Harvest økte med 10 og 5,2 

prosent. Lakseaksjer vekter nå 19 prosent i fondet og resultatbidraget i august ble på 2,3 prosent. 

Industriselskapene Borregaard, Yara og Kongsberg-gruppen falt mellom 5 og 8 prosent, hovedsakelig 

på grunn av at den norske kronen styrket seg. Styrkingen i kronekursen fører til at eksportinntektene 

til disse selskapene blir mindre verdt i norske kroner. Denne effekten finner vi ikke blant shipping- 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



selskapene, som har større del av kostnadene i dollar. Aksjekursene i Wilhelmsen Lines, Ocean Yield 

og MPV containers var stort sett uendret. Norwegian økte marginalt. Ferjeselskapet Fjord1s første 

resultatfremleggelse som børsselskap overrasket positivt og førte til en kursstigning på 16 prosent og 

endte 38 prosent over emisjonskursen.  

Med god makroøkonomisk vekst og solid resultatvekst blant selskapene ser aksjemarkedet fortsatt 

bra ut. FORTE Norge er i godt driv og vi har store forventninger til resten av året. 



FORTE Global 

Kurs per 31.8.2017:    167,1699 

Forte Global hadde en avkastning på -0,14 prosent i august. Hittil i år har avkastningen vært på 7,28 

prosent, mens avkastningen over de siste tolv måneder har vært på 7,70 prosent. Økte geopolitiske 

spenninger holdt de globale aksjemarkedene noe tilbake i august. 

Avkastningen i august var relativt flat, og ulike regioner i verden bidro relativt likt. Det er imidlertid 

verdt å merke seg at det brasilianske aksjemarkedet denne gangen bidro positivt etter at det falt 

tidligere i år som følge av en politisk skandale i landet. Sektorene bidro derimot ulikt. Positive bidrag 

kom fra industri- og informasjonsteknologisektorene. Eksempler på aksjer i disse sektorene som bidro 

positivt var Embraer (industri) og Alibaba (IT Sektorer som bidro negativt var Energi og Helse, som for 

eksempel Ensco (energi) og Health Scope LTD (helse). 

Tidligere måneder har vi kommentert at vi vurderte å øke eksponering mot europeiske aksjer fordi vi 

venter at økt europeisk vekst vil føre til høyere aksjekurser i Europa, og å øke eksponeringen mot 

verdiaksjer basert på at forskjellen i verdsettelse mellom vekst- og verdiaksjer er historisk høy. I august 

implementerte vi dette synet ved kjøp av fondet M&G European Strategic Value Fund. 

I skrivende stund vurderer vi å øke eksponeringen mot bankaksjer og europeiske aksjer. Figuren viser 

den relative utviklingen i aksjer i ulike regioner. Vi tror at perioden med mindreavkastning i europeiske 

aksjer er over. Vi undersøker også nærmere potensialet i aksjer med høye utbytte betalinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder hadde en bra måned i august med 1,4 prosent oppgang, dette er 0,6 prosent bedre enn 

fondsindeksen på Oslo Børs. Fondet går riktig vei, og tapet hittil i år, etter den svake starten på året, er 

nå redusert til -2,4 prosent. Indeksen er til sammenligning opp 6,8 prosent. De siste 12 månedene er 

fondets netto avkastning på 17,9 prosent, mens FORTE Trønder over de siste 4 årene har levert 20,0 

prosent netto avkastning per år i gjennomsnitt. 

NRS og DNO var de store positive bidragsyterne, med en kursstigning på henholdsvis 25,9 prosent og 

33 prosent. Dessverre ble oppgangen i fondet redusert av kursfall fra Next Biometrics på 15 prosent 

og Prosafe med 20 prosent.  

Vi er nå midt inne i det som de senere år har vært «lavsesong» for lakseaksjer. De fleste norske 

investorer vektet seg ned på grunn av forventninger til større volumer og prisfall i lakseaksjene. Nytt i 

år synes imidlertid å være at utenlandske investorer nå har fått øynene opp for laks, og kjøpte da 

forventningene var lavest til lakseaksjene. I deres perspektiv er jo en P/E-ratio (pris/inntjening) på 

under 10-gangen og kontantutbytte mellom fem og åtte prosent svært attraktivt. Derfor har 

lakseaksjene steget markant under perioden da mange forventet at de ville falle. Vi snudde derfor om 

og økte våre posisjoner under perioden. Det skulle vise seg riktig da sektoren steg over 11 prosent i 

august. Historisk har lakseprisen nådd bunnen i september, for deretter å stige kraftig ut resten av 

året. Det tror vi blir tilfelle i år også. Den store tilbudsøkingen, som presser prisen ned, ser ikke ut til å 

bli så stor som mange hadde fryktet. Like viktig er det at etterspørselssiden antagelig er undervurdert. 

Etterspørselen fra Asia vokser markant, og Kina er ennå ikke kommet helt i gang. Effekten derfra vil 

høyst sannsynlig komme i fjerde kvartal. Summen av dette blir at vi igjen vil se svært høye laksepriser 

mot slutten av året. Sektoren utgjør nå 28 prosent av fondet, og NRS er største posisjon med nær 10 

prosent.  

Blant oljeaksjene falt den største posten, AKERBP, 4,5 prosent i august, mens DNO som er på halve 

størrelsen, steg 33 prosent! Det kom som følge av oppgjør av utestående fordringer, som ingen 

egentlig hadde tillagt noe verdi, på nær en milliard dollar fra kurdiske myndigheter. Oppgjøret skjedde 

i form av en økning av eierandelen i det store Tawke-feltet fra 55 til 75 prosent, noe som vil styrke 

DNOs inntjening og kontantstrøm vesentlig. Foruten det store tapet i Prosafe, var de øvrige 

oljeserviceaksjer moderat i minus. Prosafe-aksjen er nå solgt ut av fondet. Vi ser fortsatt en stor 

oppside i aksjen, men ting tyder på at gevinsten ligger lenger frem i tid enn vi først hadde forutsatt. 

De to største posisjonene innen bank, SMN og Sparebanken Møre, som veier henholdsvis 9,6 og 4,5 

prosent, steg begge med 3,5 prosent siste måned. De øvrige sparebankene var uendret. Sektoren 

utgjør nå 19,3 prosent av fondet. Vi ser på banksektoren som et stabiliserende element for fondet. 

Bankene gir stødige utbytter og har fortsatt et meget bra potensiale for videre verdiøkning.    

Kurs per 31.8.2017:    213,7282 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Sparebanken Nordvest, som i hovedsak dekker Nordmøre, foretar en emisjon og påfølgende børsnote-

ring i september, og porteføljen til FORTE Trønder vil høyst sannsynlig bli utvidet med denne bankpos-

ten. 

Innen teknologi steg Nordic Semiconductor og Q-Free med henholdsvis 1,8 og 1,4 prosent, mens Tele-

nor steg 0,8 prosent. Dessverre tapte Next Biometrics mye av gevinsten fra juli, ved at den falt 15 pro-

sent i august. Vi er fortsatt svært forventningsfulle til rapportering av de første salgskontraktene, etter 

at full produksjon av Next sine nye «smart-cards» for betaling og adgangskontroll starter i løpet av høs-

ten. 

Slik FORTE Trønder er sammensatt kommer resultatene i noe ujevnt tempo. Meravkastningen var 4,7 

prosent i juli og «bare» 1,4 prosent denne måneden. Vi forventer noe større oppgang gjennom høsten.  



Skråblikk — Faktorinvesteringer i Forte Kreditt 

Finnes det obligasjoner med særlige egenskaper som gir opphav til forventet høyere risikojustert av-

kastning? Internasjonalt finnes det en litteratur som, basert på empiriske studier av avkastningshisto-

rikken i markedet, forsøker å identifisere slike egenskaper, eller faktorer. Forte Kreditts investerings-

prosess forsøker å skape verdi for andelshaverne ved å indentifisere og investere i slike investeringer. 

Selv om det ikke er sikkert at historien gjentar seg, og selv om ulike faktorer leverer avkastning i ulike 

perioder, finnes er det god økonomisk intuisjon bak faktortankegangen. I vårt eget kredittfond, Forte 

Kreditt, forsøker vi å dele porteføljen inn i underporteføljer med faktoreksponeringer. De faktorene 

som vi har identifisert som del av vår investeringsprosess samsvarer med faktorporteføljene.  Faktore-

ne kan beskrives slik: 

Momentum: Obligasjoner som har begynt å stige i kurs fortsetter gjerne med det (og omvendt). Dette 

skyldes gjerne at markedsforhold endrer seg hurtig for utstederen, mens kredittmarkedet bare lang-

somt tar ny informasjon innover seg. I denne kategorien legger vi også nyutstedelser som vi tror vil 

stige i kurs når de omsettes i annenhåndsmarkedet. 

Størrelse: Mindre selskaper må betale en høyere rente på sin gjeld enn det større selskaper med sam-

me kredittkvalitet gjør. Å identifisere gode, mindre selskaper tillater kredittforvalteren å høste en stør-

relsespremie. I denne kategorien legger vi også førstegangsutstedelser og mindre obligasjonslån. 

Stabile: Stabile kredittobligasjoner er obligasjoner utstedt av selskaper med relativt høy kredittverdig-

het og med relativt kort tid til forfall. Til tross for at kredittpåslaget for slike investeringer er relativt 

lavt, er påslaget attraktivt i forhold til risikoen i slike investeringer. 

Verdi: Verdifaktoren handler om å få høyest mulig forventet kredittavkastning per enhet kredittrisiko; 

dette er helt i tråd med tanken bak en Sharpe-brøk. For å identifisere verdiobligasjoner lager vi estima-

ter på forventet avkastning og kredittrisiko. 

Investeringsprosessen i Forte Kreditt forblir en ovenfra-og-ned prosess. I tillegg til aktivaseleksjonen i 

faktorporteføljene vil forvalteren, basert på makrobildet, allokere fondets midler til de ulike faktorpor-

teføljene og derved justere faktorporteføljenes vekt i fondet. 

På grunn av de ulike egenskapene i faktorporteføljene kalles investeringsprosessen i underporteføljen 

en stil. Alle stilene vil til enhver tid være tilstede i fondet. En viktig grunn for dette er at stilene er lavt 

korrelerte, slik at fondets risikoegenskaper forbedres ved en stilblanding. Stilblandingen kalles derfor 

ofte en multifaktortilnærming.  

Figuren på neste side viser de fire faktorene: Momentum, størrelse, stabile og verdi sammen med un-

derliggende drivere for faktoren. 

Gjennom forsterkningen av investeringsprosessen i Forte Kreditt mener vi å kunne tilføre andelshaver-

ne verdi og forsøker derved å oppnå et fortrinn fremfor andre forvaltere. 



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. 


