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Oppgang i aksjemarkedene 
 
Den store bedringen i den globale veksten i andre kvartal har medført at aksjemarkedene har steget 
i «skrekkmåneden» september. Mange store aksjefall i historien har startet i september, men denne 
gangen har det vært bra driv oppover i aksjemarkedene. 
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,93 prosent i september, og er opp 

17,25 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 5,84 prosent, og er opp 14,51 prosent 

hittil i år. Høyere oljepris støttet opp om den norske børsen. 

 

I USA har det lenge vært diskusjoner om den store statsgjelden, som er på ca. 20 000 milliarder 

dollar. Dette har kommet litt i bakgrunnen nå som det republikanske partiet har kontroll både i 

kongressen og i presidentembetet. Det er svært sannsynlig med et nært forestående skattekutt som 

vil kunne øke statsgjelden ytterligere. Skattekuttene, som planlegges til å bli 800 milliarder dollar 

over ti år, antas å få den økonomiske veksten i gang. Vanlige folk får skattekutt, samtidig som 

konkurranseevnen til amerikanske bedrifter bedres. Selskapsskatten forventes å bli senket fra 35 

prosent til langt ned på 20-tallet. Samtidig presser Pentagon på for å få 90 milliarder mer inn i det 

militære. Det er dessuten oppstått store ødeleggelser i Miami, Houston og Puerto Rico, etter 

orkanene «Harvey» og «Irma». Oppbyggingen etter disse skadene vil ta tid og penger, noe som også 

vil øke statsgjelden ytterligere. 

Samtidig har den amerikanske sentralbanken intensjoner om å avslutte, og til dels reversere de 

økonomiske stimuliene som ble satt i sving etter finanskrisen i 2008. Dette vil medføre at 

sentralbanken skal ut i markedet for å selge obligasjoner. Dette vil ha negativ effekt på 

obligasjonskursene, og derigjennom medføre en høyere langsiktig rente. En høyere langsiktig rente 

vil også ha innflytelse på verdsettelsen i aksjemarkedet, gjennom lavere aksjekurser. I september 

steg imidlertid den brede Standard & Poor 500 indeksen 1,93 prosent. 

I Europa er det stor tro på sterkere økonomisk vekst. EU kommisjonen venter en vekst på 1,9 

prosent i 2017 i EU som helhet. Det samme forventes i 2018. Det er ventet økonomisk vekst i alle 

medlemsland. Arbeidsledigheten i eurosonen var 9,1 prosent i august, det samme som forrige 

måned. Konsumprisindeksen i eurosonen steg 1,5 prosent på årsbasis i september. Høyere global 

vekst vil medføre at råvareprisene øker, og dette vil legge press på inflasjonen i eurosonen. Den 

europeiske sentralbanken, ESB, har som mål å holde maksimalt 2 prosent inflasjon. En inflasjon som 

skyter i været over inflasjonsmålet vil føre til at ESB må ta av noen økonomiske stimuli. Det mest 

nærliggende vil være å øke innskuddsrenten i sentralbanken. Den er nå på -0,4 prosent p.a. Kommer 

inflasjonen opp, vil de langsiktige markedsrentene stige lenge før sentralbankens rentebeslutning. 



Kina opplever en sterkere vekst enn ventet. Men eksperter frykter at økende statsgjeld vil kvele 
veksten i årene fremover. Tallene for andre kvartal viste en vekst på 6,9 prosent, hakket bedre enn 
det de fleste analysebyråer ventet seg. Den positive utviklingen avspeiler økt vekst i varesektoren og 
innen handel generelt. 
 
Japans økonomi vokste med 1 prosent i årets andre kvartal, noe som tilsvarer en årlig vekst på 4 

prosent. Dette var det sjette kvartalet på rad med økonomisk vekst. Landet er dermed inne i den 

lengste vekstperioden dette tiåret. Sterk eksport og økte investeringer knyttet til OL i Tokyo i 2020 

har bidratt til oppturen.  

Futures-prisen på olje steg hele 8,13 prosent fra 52,86 dollar per fat til 57,16 dollar per fat i 
september, og den steg jevnt gjennom måneden. Dette lover godt for norsk økonomi. Oljeselskapene 
har tilpasset seg en lavere oljepris og tjener like bra nå som da oljeprisen var dobbelt så høy. Årsaken 
er at oljeselskapene har kuttet kostander og stillinger. Nå ser det imidlertid bedre ut. Antallet 
personer registrert som helt ledige holdt seg stabilt i september. Dette viser sesongjusterte tall fra 
Nav. Ledigheten fortsetter å falle i de fylkene og blant de yrkesgruppene som ble hardest rammet av 
nedbemanninger i oljenæringen. Antallet nye arbeidssøkere som melder seg hos Nav har ikke vært 
så lavt siden høsten 2012. Antallet helt ledige utgjør nå 2,5 prosent av arbeidsstyrken.  
 
Lakseprisen har falt videre i september, og er nå på 52 kroner per kilo. Det er kommet mere fisk ut i 
markedet i 2017 enn i 2016, men prisen per kilo har holdt seg godt gjennom den norske 
slaktesesongen. Det store spørsmålet er hvor høyt prisen vil gå ved slutten av året.  
 
Vi tror at aksjemarkedene fortsatt vil kunnes stige en periode fremover. De langsiktige rentene kan 

begynne å øke både i USA og i eurosonen.  Da vil også de norske langsiktige rentene øke. Høyere 

langsiktige renter er negativt for aksjemarkedet, men inntil langsiktige renter begynner å stige, vil 

aksjemarkedet trolig stige videre. 

Utvalgte nøkkeltall for september 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.09.17

OSEBX 5,84 % 10 års stat, Norge 1,64

MSCI AC World 1,93 % 10 års stat, USA 2,33

S&P 500 1,93 % 3 mnd NIBOR 0,81

FTSE 100 -0,78 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,60 % Brent Future 8,13 %

Euro/USD -0,86 % Gull -3,12 %

Euro/NOK 1,73 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.9.2017:    100,4040 

FORTE Pengemarked leverte 0,09 prosent avkastning i september. Hittil i år er avkastningen 1,52 
prosent. Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,04 prosent i september, og er opp 0,38 
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 steg 2 basispunkter i september, til 0,81 prosent. Dette hadde isolert sett 

marginalt negativ effekt for fondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trolig er det fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene i eurosonen er fortsatt lave. 

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten 

holder seg under 2,5 prosent de neste årene. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er på vei opp. 

Økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp. Lønnsveksten vil 

trolig holde seg moderat. Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning, 

men det vil ta lang tid før Norges Bank hever sin styringsrente. Norges Bank hadde rentemøte den 

21. september, og holdt renten uendret. Det mest interessante som kom frem var at rentebanen ble 

hevet. 

 

I løpet av september har vi vektet fondet ned i et seniorlån fra Pareto Bank. 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 30.9.2017:    112,5350 

Fondet fikk en avkastning på 0,23 prosent i september, mens fondets referanseindeks, ST4X, var ned  
-0,02 prosent. Så langt i år er fondet opp 4,83 prosent, mens indeksen er opp 1,14 prosent. Fondet har 
høyest avkastning hittil i år, og på 1,2,3,4,5 og 6 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo 
Børs! I 2017 har fondet fått Lipper Fund Award, som deles ut av Thomson Reuters, for avkastningen de 
siste fem årene. Fondet har også 5 stjerner hos Morningstar og har fått Morningstar Award 2017 som 
det norske investment grade obligasjonsfondet med høyest risikojustert avkastning siste fem år! 
 
De langsiktige rentene steg markant i september. Bedre veksttall i de store økonomiene medfører at 

konjunkturene bedres, og som følge av dette vil de langsiktige rentene fortsette å stige. 5 års fastrente 

steg 8 basispunkter i september, mens 3 måneders Nibor var opp 2 basispunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blå kurven viser 5 års fastrente som endte måneden på 1,49 prosent, mens den oransje kurven 
viserer 3 måneder Nibor, som endte måneden på 0,81 prosent. 
I løpet av september har vi vektet oss videre opp i en fondsobligasjon fra DNB. I tillegg vektet vi 

fondet videre opp i en fondsobligasjon fra Sparebank 1 Nord-Norge.  
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Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

september, spesielt for ansvarlige lån og fondsobligasjoner. For OMFer og seniorlån har 

kredittpåslaget ligget i ro. Dette har hatt marginalt negativ effekt på fondet. Den globale veksten er i 

ferd med å komme opp på et høyere nivå, og konjunkturene bedres. Kredittpåslaget vil derfor komme 

videre ned. 

Norges Bank holdt innskuddsrenten uforandret på rentemøtet 21. september, men økte rentebanen 

fremover. Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi tiltar, og Norges Bank forventer derfor etter hvert 

noen høyere inflasjon. Så lenge den europeiske sentralbanken holder en innskuddsrente på -0,4 

prosent, vil Norges Bank antakelig holde sin innskuddsrente uforandret. 

Fondet har lav durasjon og er dermed godt posisjonert for en oppgang i langsiktige renter. Med lang 

kredittløpetid nyter fondet godt av lavere kredittpåslag. Vi forventer derfor at fondet skal gi relativ god 

avkastning fremover. 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.9.2017:    99,9921 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 1,78 prosent i september. Avkastningen hittil i år har vært på 9,59 

prosent, mens siste tolv måneder har gitt hele 15,65 prosent i avkastning! Avkastningen i september 

var en del høyere enn hva vi forventer som trendvekst i denne fasen av kredittsyklusen, og skyldes 

økningen i oljeprisen. 

Viktige positive bidragsytere til avkastningen i september var riggselskapet Ensco (+72 basispunkter

(bp)), oljeselskapet Shamaran (+28 bp) og SAS AB (+25 bp). Ensco steg på høyere oljepris og bedre 

forventninger til riggsektoren. Shamaran ble særlig løftet av at selskapet nå har sikret en 

avsetningsavtale for olje med de kurdiske selvstyremyndighetene i Irak. SAS-obligasjonene ble løftet av 

god aksjekursutvikling i selskapet etter sterkere drift. Viktige negative bidrag var Seadrill (-52 bp), 

shippingselskapet Exmar (-11 bp) og Norske Skog (-8 bp). Seadrill og Norske Skog er i 

restruktureringsprosesser og obligasjonskursfallene kom etter konfrontasjoner mellom ulike 

interessentgrupper. Fallet i Exmar var knyttet til salgspress over sommeren. Den gode avkastningen i 

september gjør at vi har gode sjanser til å nå vår egen målsetning om ti prosent avkastning på Forte 

Kreditt i år. 

Slik vi vurderer markedet er makroforholdene for kredittinvesteringer ideelle. Det er liten volatilitet i 

finansmarkedene, likviditeten er god, misligholdsratene er på vei ned, det er utsikter til vekst i 

verdensøkonomien og det er liten usikkerhet rundt den økonomiske politikken i ulike regioner. 

Samtidig ser vi at verdens sentralbanker er i ferd med å trappe ned den eksepsjonelle stimulerende 

virkemiddelbruken. På sikt ser vi muligheten for at en mindre stimulerende pengepolitikk globalt vil 

kunne svekke oppsiden i risikoaktiva, som kreditt og aksjer. Ettersom verdens sentralbanker vil ønske å 

gjøre avviklingen av den ekstraordinære virkemiddelbruken forsiktig, ser vi denne muligheten mer som 

en avdemping av verdiveksten snarere enn som en hendelse som kan avstedkomme neste nedsyklus.  

Denne vurderingen er konsistent med hva vi kaller en moden ekspansjonsfase i kredittmarkedet. 

Innretningen av forvaltningen vil i denne fasen trekke i retning av mer kreditt-konservative og mer 

likvide eksponeringer.  

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



 

Fremover ser vi for oss et rolig kredittmarked der den forventede avkastningen kommer ned mot den 

effektive renten i fondet. I denne betraktningen tar vi med litt alfagenerering, litt kursgevinster fra at risi-

koen blir lavere etter hvert som tiden til forfall blir kortere og litt tap fra kreditthendelser. Det vil si at vi 

nå tror vi er over perioden der vi opplever dramatiske kursgevinster. Ett unntak er rigg-obligasjoner der vi 

fortsatt kan vente kursgevinster etter hvert som riggmarkedet kommer i balanse. 

Sett i lys av faktortilnærmingen som ble beskrevet i forrige månedsrapport, innebærer disse betrakt-

ningen en omallokering fra momentumobligasjoner, det vil si obligasjoner med en positiv kurstrend, til 

verdiobligasjoner, det vil si obligasjoner der vi anslår at den forventede kredittavkastningen per enhet 

kredittrisiko er høy. 

Lite stress og lav volatilitet i finansmarkedene gjør at vi forventer god risikojustert avkastning i Forte Kre-

ditt de nærmeste månedene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORTE Norge 

Kurs per 30.9.2017:    179,8382 

FORTE Norge steg 4,5 prosent i september, hvilket i seg selv er temmelig bra, men det var likevel en 
prosent lavere enn fondsindeksen som økte 5,5 prosent. Høy eksponering innen oljeservice-segmentet 
pluss Norwegian Air bidro i hovedsak til det positive resultatet. Hittil i år har fondet steget 9,6 prosent, 
mens indeksen har gått 12,7 prosent. Fondet fikk en svak start i første kvartal, men har de siste 6 
måneder gitt best avkastning blant norske aksjefond med 20,8 prosent stigning, 5,4 prosent bedre enn 
det neste beste fondet. Gjennomsnittlig netto avkastning for FORTE Norge de siste fem år er 15,1 
prosent. Det gir en åttende plass blant 75 norske aksjefond på Oslo Børs. 
 
Siden juni måned har oljeprisen økt mer enn 25 prosent, og passerte 59 dollar, før den falt litt tilbake 

på tampen av måneden. Aksjekursen til oljeprodusentene har i stor grad fulgt med denne utviklingen, 

mens vi har observert at det samme ikke har vært tilfelle for oljeservice sektoren. Vi økte derfor 

beholdningen i Subsea 7, og reduserte tilsvarende i AkerBP i forrige måned. Subsea 7 steg over 20 

prosent i løpet av måneden, og det samme gjorde Archer og Prosafe, mens Akastor og BWO økte 

henholdsvis 13,7 og 9,4 prosent. Oljeservice steg til sammen 15,5 prosent, og bidro 3,1 prosent til 

resultat. Etter solid oppgang forrige måned falt DNO tilbake 10 prosent i september. Dette som følge 

av uro på grunn av folkeavstemmingen om uavhengighet i Kurdistan. AkerBP rettet opp noe med 7,9 

prosent oppgang.  Vi tror at oljeprisen vil ligge over 60 dollar per fat ved slutten av året, og gjennom 

en vekting på 44 prosent i oljerelatert aksjer har vi posisjonert fondet for en slik oppgang. 

Mange aktører er skeptiske til utviklingen i lakseprisen ut over høsten. Vi deler ikke det negative 
synet, og mener at greie priser og høyere salgsvolum vil fortsette å gi høye inntekter. Prisingen av 
lakseaksjer er fortsatt langt lavere enn snittet for andre aksjer på Oslo Børs, og med de langsiktige 
utsiktene til bransjen ser vi fortsatt solid avkastning blant lakseaksjene. I snitt leverte disse aksjene 
0,9 prosent avkastning siste måned, noe som ga 0,2 prosent bidrag til resultatet. Sektoren utgjør nå 
17,5 prosent av fondet.   
 
Yara steg 12,4 prosent i september og vi tror på en fortsatt oppgang. De internasjonale urea-prisene 

stiger om dagen, blant annet som følge av mindre produksjon i Kina. Kinesiske myndighet begynner 

nå å ta miljøhensynene på alvor og kutter derfor på den svært forurensende produksjonen av blant 

annet gjødsel, aluminium og stål. Gjødselproduksjonen ligger nå på bunnen i syklusen, og vi velger 

derfor å spille disse momentene gjennom Yara. Vi økte derfor posisjonen til nær 5 prosent i løpet av 

måneden. Fondets øvrige industriaksjer, Kongsberg-gruppen og Borregaard forble stort sett uendret i 

september. Det samme var tilfelle for fondets shippingaksjer. 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Bankaksjene leverte litt blandet, med oppgang i Skandiabanken og SR-Bank på henholdsvis 10 og 3,2 
prosent, mens Norwegian Finance (Bank Norwegian) falt en drøy prosent.  Med et stigende rentenivå 
(utlånsrentene stiger lenge før innskuddsrentene), og lave utlånstap som følge av det positive 
makroøkonomiske bildet, vil bankaksjer fortsette å gi en veldig hyggelig avkastning.  Eksponeringen 
mot bankaksjer er nå 11,5 prosent, og vil muligens øke noe fremover.  
 
Et av de største innsidekjøpene på lang tid på Oslo Børs ble i forrige måned gjennomført av Bjørn Kjos, 
da han la 240 millioner kroner på bordet for å øke sitt eierskap i Norwegian. Noe mere positivt signal 
fra den som sitter nærmest all informasjon om selskapets finnes ikke. Det løftet aksjekursen med nær 
20 prosent i september, noe som bidro 1,2 prosent til fondets resultat. 
 
Som en kan lese i denne måneds «skråblikk» tror vi bull-markedet har mere å gå på. Og vi har 

posisjonert FORTE Norge til å fortsette gi meravkastning ut året og langt inn i neste år. 



FORTE Global 

Kurs per 30.9.2017:    172,5859 

Forte Global opplevde en fin september. Fondet hadde en avkastning på 4,85 prosent for måneden. 
Hittil i år har avkastningen vært på 10,76 prosent, mens avkastningen over de siste tolv månedene har 
vært på 11,96 prosent. Markedsaktørene lot til å flytte fokuset sitt fra økte geopolitiske spenninger til 
utsiktene til økonomisk vekst i alle regioner. 
 
Avkastningen i september var relativt bred fordelt på de underliggende fondene, deres sektor- og 

regionseksponeringer. Små og mellomstore aksjer i USA og Europa ledet an, sammen med europeiske 

verdiaksjer. Asiatiske aksjer hang noe etter i september. Energiaksjer hadde god avkastning i 

september, og vår Brasil-eksponering bidro positivt. Gode bidrag kom også fra sektorfondene våre 

innen henholdsvis finans og materialer. Defensivt konsum (slike varer som du kjøper i butikken) gjorde 

det relativt svakt. 

Figuren viser sektorutviklingen i det globale aksjemarkedet målt mot verdensindeksen. Det er verdt å 

merke seg at sist måned var en god måned for energi og industri. Samtidig ser det ut til at sektorer 

som telekommunikasjon, defensive konsumvarer, og helseaksjer er i en negativ trend. Det er også 

verdt å merke seg at informasjonsteknologi leverte en svak måned, særlig tatt i betraktning den gode 

utviklingen i denne sektoren siste ti år. 

Fremover tror vi at gode vekstutsikter i alle regioner underbygger verdien i det globale aksjemarkedet. 

Samtidig er det vert å bemerke at avviklingen av eksepsjonell og stimulerende virkemiddelbruk fra 

verdens sentralbanker kan bremse utviklingen noe på sikt. 

 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønders netto avkastning i september endte på 0,8 prosent. Tatt i betraktning at 
referanseindeksen steg 5,5 prosent er dette resultatet skuffende. Fondets solide overvekt innen 
oppdrett og banksektoren ga minimal uttelling denne måneden. Samtidig fortsatte fallet i 
teknologiselskapet, Next Biometrics.  Hittil i år har fondet gått 1,7 prosent i minus, mens indeksen har 
steget 11,9 prosent. Siste 4 år har imidlertid fondet levert 19,3 prosent netto avkastning per år, langt 
over indeksens resultat på 10,8 prosent i samme periode. 
 
Oljesektoren, som nå utgjør 22,5 prosent av fondet, leverte bra i september med 7,3 prosent 

avkastning, hvilket bidro med 1,7 prosent til fondets resultat. Som følge av stigende oljepris leverte 

Aker ASA og Kværner avkastning på henholdsvis 16,7 og 14,5 prosent denne måneden. AkerBP fulgte 

opp med 8,5 prosent. Etter en stor kursøking i august falt DNO 10 prosent tilbake i september. Da ting 

virkelig så ut til å lysne for DNO-aksjen, med bortfall av IS-trussel og fulle betalinger fra kurdiske 

myndigheter, fant man noe nytt å krangle/krige om. Midt-Østen er seg selv likt. Kurdistans ambisjoner 

om selvstendighet fra Irak er nok ikke realistisk, og vi antar at spenningen rundt dette vil avta, slik at 

DNO aksjen vil bli priset nærmere sin underliggende verdi. Selv hensyntatt den politiske risikoen i 

aksjen, mener vi aksjens reelle verdi er 50 prosent høyere enn i dag. Det er derfor vi beholder den 

som en «reserve-trønder». 

Det er forskjellige meninger i markedet om hvordan lakseprisen vil utvikle seg i tiden fremover. Vårt 
anslag er mer i tråd med Fish-pools forventninger gjennom tre og seks måneders forward-kontrakter, 
som ligger rundt 60 kroner per kilo. Noen analytikere tror imidlertid at høyt tilbud av norsk laks, ved 
at fisken i år har større vekt ved slakting, og store volumer fra Chile vil holde prisene nede.  Dette 
synet har ført til at lakseaksjene viste lite stigning i september. Vi tror at den solide etterspørselen 
etter god norsk laks vil fortsette å understøtte solide priser i markedet. Fjerde kvartal de senere år har 
vært meget bra for laksesektoren, og vi forventer at det blir tilfelle i år også. Derfor har vi økt vekting 
av oppdrett i fondet til 32,5 prosent. 
 
Vi anser sparebankene som et meget interessant investeringsobjekt, siden man her fortsatt kan kjøpe 

egenkapital med en god rabatt, samtidig som at bankene betaler et solid utbytte, i området 4-6 

prosent.  Derfor har vi en høy eksponering mot regionens sparebanker på 23,5 prosent av fondet. I 

september ble disse imidlertid et langt gjesp, og de leverte samlet en negativ avkastning på 0,2 

prosent, og derved intet bidrag til fondets resultat denne måneden. 

 

Kurs per 30.9.2017:    215,3439 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



 

Innen teknologibransjen fortsetter elendigheten i Next Biometrics, som har hatt et ytterligere 25 prosent 
kursfall til 48 kroner. I ettertid er det klart av vi skulle dumpet aksjen på et langt tidligere tidspunkt, for 
så å kjøpe den tilbake til en mye lavere pris. Vi har vært aktsomme i forhold til at vi ikke skulle presse 
kursen for mye ned ved et slikt utsalg. Det ser imidlertid ut til at en annen større aksjonær har vært 
tvunget til å selge unna. Vi tror fortsatt at aksjen vil bli en vinner, og det gjør også de to meglerhusene, 
Pareto og Carnegie, som har full analysedekning av selskapet. Pareto reduserte riktig nok kursmålet ved 
sin siste gjennomgang, men det var fra 180 til 150 kroner. Carnegie har sitt mål på 146 kroner. Hvis kur-
sen kommer dit betyr det en tredobling av aksjeverdien i Next. Nordic Semiconductor og Telenor veide 
noe opp med kursstigninger på henholdsvis 10,4 og 7,2 prosent denne måneden.  
 
Etter svak start på året har fondet i stor grad holdt følge med indeksen de siste seks måneder. Vi tror 

fjerde kvartal blir meget bra for både olje- og oppdrettssektoren, og med et «turn-around» i teknologi 

kan fjerde kvartal bli meget hyggelig for FORTE Trønder. 



 

Skråblikk—Hvor lenge kan oppgangen vare? 
 
De amerikanske børsene er opp over 13 prosent i år og Oslo Børs har gått 14,5 prosent. Samtidig går 
begge markedene mot ny rekord, med ni strake år i pluss. Normalt varer en oppgangssyklus i aksjemar-
kedet mellom fem og syv år, og det er derfor naturlig å spørre seg hvor lenge dette kan fortsette.  Ifølge 
makroøkonomene og analytikere er det imidlertid i dag få tegn, eller indikatorer, som tyder på at marke-
det snart vil snu. Faktisk er det mye som tyder på det kan være flere år igjen med moro på børsen! 
 
Det som kjennetegner oppgangsperioden siden finanskrisen er at den har vært relativ moderat og med 

lite entusiasme fra markedet. Drivkraften har vært rekordlave renter og sentralbanker som har pøst på 

med likviditet. Private investeringer har vært lave og det meste av denne likviditeten har ikke funnet 

andre alternativer enn plassering i obligasjons- og aksjemarkedet. Det er altså i mye mindre grad de nor-

male driverne som selskapsinntjening, vekst og optimisme i samfunnet som har ligget til grunn for den 

oppgangen vi har hatt de siste åtte til ni år. 

Den senere tiden er det imidlertid nettopp disse faktorene som begynner å gjøre seg gjeldende. De le-

dende indikatorene som over tid har vist seg som de beste «kanarifugler» for å varsle kommende end-

ringer i aksjemarkedet er nå mer positive enn på lenge, og de stiger. Fremst blant disse er forventnings-

indeksen fra henholdsvis innkjøpssjefer og konsumenter, som klart viser en økende optimisme. Videre 

har selskapenes inntjening begynt å øke kraftig, noe som har ført til at private investeringer, som har 

ligget flatt alt for lenge, er på vei oppover igjen. BNP-veksten i USA, Europa og fremvoksende markeder 

vokser også mere enn forventet. DNB Markets har satt sammen en global indeks av alle disse ledende 

indikatorene som viser oppgangen i det globale makrobildet. Den nylig påbegynte oppgangen ser kan-

skje ikke så stor ut, men den er reell og trenden er klar.       

Aksjekursene er ikke avskrekkende høye i dag. Målt som hva man betaler for egen-kapitalen i selskape-

ne, dvs. Pris/Bok så ligger aksjekursene på historisk normal. Men målt mot inntjeningen, dvs. P/E (Price/ 

Earnings), er kursene litt høyere enn normalnivået. Det kan til dels kan forklares med de rekordlave ren-

tene vi har. Med høyere selskapsinntjening, som disse indikatorene tyder på at vi er i ferd med å få, vil 

imidlertid E’en i P/E synke og da blir det rom for høyere aksjekurser.  



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. 

Fordi den amerikanske økonomien nå går mye bedre, er sentralbanken i ferd med å øke rentene 
igjen, og den europeisk sentralbanken vil snart følge etter. Kan dette ødelegge markedet? Vi tror ikke 
det. En moderat renteoppgang vil absorberes i økonomien og aksjemarkedet, og skulle innstramming 
gå for fort og derved hindre oppgangen, er vi sikre på at sentralbankene kjapt justerer tiltakene litt 
tilbake. Ledelsen i sentralbanken er oppegående mennesker. Stimuli programmene deres har imidler-
tid vært et gigantisk eksperiment som vi aldri før har sett maken til, og som man ikke helt vet de en-
delige resultatene av. 
 
Kan det være slik at rekordlave renter og høy likviditet har skapt en kunstig oppgangssyklus, og at vi 

først nå står foran en fundamentalt basert oppgang, drevet av økt vekst og investeringer i privat sek-

tor? I så fall kan det tenkes at vi står foran en normal syklus med fem til syv år oppgang fremover. 


