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Bedring i arbeidsmarkedene 

De globale aksjemarkedene fortsetter sin fremgang, spesielt på grunn av bedrede 
arbeidsmarkedstall. Det rapporteres om lavere arbeidsledighet i både USA, Europa og Norge. 
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,94 prosent i november, og er opp 

22,01 prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 1,25 prosent. Hittil i år er imidlertid 

hovedindeksen opp 16,52 prosent.  

I USA sank arbeidsledigheten til 4,1 prosent i oktober. Mange mener at arbeidsledigheten har 

kommet ned på et nivå som er et likevektsnivå. En lavere ledighet enn dette nivået vil kunne skape 

inflasjon. Derfor forventes det i markedet at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, vil 

heve sin innskuddsrente nå i desember. Arbeidsledigheten er den laveste på 17 år, og børsen i USA 

er inne i sitt niende år med oppgang. I november har republikanerne i Representantenes Hus stemt 

igjennom en skattereform som vil senke skattene for næringslivet. Budsjettunderskuddet har økt 

kraftig siden Trump ble president. Et underskudd på over 60 millioner dollar er en økning på om lag 

38 prosent på ett år. Lavere skatter vil sannsynligvis medføre at amerikanske bedrifter vil hente 

hjem større inntekter fra utlandet. Dette vil i sin tur styrke dollaren. Dette er kraftige finanspolitiske 

tiltak, som vil sette ytterligere fart i den amerikanske økonomien. Nettopp disse tiltakene 

gjennomførte Ronald Reagan på begynnelsen av 80-tallet. Bare for å nevne det, steg den 

amerikanske børsen om lag 30 prosent det påfølgende året 1983. Vi får se hvordan dette vil påvirke 

i 2018?  

I Europa var arbeidsledigheten på 8,8 prosent i oktober. Arbeidsledigheten synker stadig og er på 

det laveste siden januar 2009. Det er imidlertid store forskjeller mellom land. I Spania er 

arbeidsledigheten 16,7 prosent, mens den er 3,6 prosent i Tyskland. Dette forklarer hvorfor 

kjerneinflasjonen stiger i Tyskland, mens den er lav i mange andre land. Den europeiske 

sentralbanken (ESB) vil trolig fortsette med sine stimuli inntil de svakeste landene ser bedring i sine 

arbeidsmarkeder. Kjerneinflasjonen, det vil si inflasjonen eksklusive mat, energi, alkohol og tobakk, 

var uforandret på 0,9 prosent i november. Inflasjonsmålet til ESB er 2,0 prosent kjerneinflasjon. Den 

totale inflasjonen steg til 1,5 prosent, hovedsakelig på grunn av høyere energipriser. Det europeiske 

aksjemarkedet, representert med Euronext 100 indeksen, falt -2,7 prosent i november. 

 

 

 



I Kina forventes den økonomiske veksten å avta svakt de neste årene. For 2017 antas veksten å lande 

på 6,7 prosent. Dette er en meget høy vekst sett opp mot de vestlige økonomiene, men den 

økonomiske veksten er imidlertid halvert siden toppåret 2007. Den kinesiske veksten er 

lånefinansiert, og mye har gått til investeringer i infrastruktur. Gjelden i Kina har derfor skutt i været, 

og er firedoblet de siste 10 årene. Gjelden utgjorde 235 prosent av brutto nasjonalproduktet ved 

utgangen av 2016. Det antas at gjelden vil øke ytterligere de neste årene. 

Futures-prisen på olje steg 2,42 prosent fra 61,18 dollar per fat til 62,66 dollar per fat i november. En 
oljepris stabilt over 60 dollar per fat lover godt for norsk økonomi. Den norske arbeidsledigheten er 
ifølge Statistisk Sentralbyrå på 4,0 prosent av arbeidsstyrken (sesongjustert for de tre siste 
månedene), og er inne i en fallende trend. Til sammenligning har NAV rapportert en arbeidsledighet 
for november på 2,3 prosent av arbeidstokken. Norsk økonomi er derfor inne i en moderat 
konjunkturoppgang. De lave rentene er nok hovedgrunnen til at norsk økonomi har hentet seg 
såpass raskt tilbake etter oljeprisnedgangen i 2016. Så lenge ESB holder sin innskuddsrente negativ, 
vil antakelig Norges Bank holde sin innskuddsrente på 0,5 prosent.  
 
Lakseprisen har fortsatt å falle og ved utgangen av november var den på om lag 45 kroner per kilo. 

Det har vært produsert mere laks i 2017 enn i 2016. Kostnadene ved produksjonen har også falt, 

spesielt på grunn av mindre fremvekst av lakselus. Oppdrettsselskapene vil derfor fortsatt ha gode 

resultater, og spesielt de som solgte sin produksjon på forward-kontrakter tidlig på året. Den gang 

var fremtidsprisen rund 60 kroner kiloen.  

Bedre arbeidsmarkeder vil sende verdens børser videre oppover. Skattereduksjonen i USA vil dra i 

samme retning.  

Utvalgte nøkkeltall for november 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.11.17

OSEBX -1,25 % 10 års stat, Norge 1,57

MSCI AC World 1,94 % 10 års stat, USA 2,42

S&P 500 2,81 % 3 mnd NIBOR 0,77

FTSE 100 -2,22 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,84 % Brent Future 2,42 %

Euro/USD 2,21 % Gull 0,39 %

Euro/NOK 4,09 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.11.2017:    100,5688 

FORTE Pengemarked leverte 0,11 prosent avkastning i november. Hittil i år er avkastningen 1,69 
prosent. Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,04 prosent i november, og er opp 0,45 
prosent hittil i år. Fondet er nummer to blant pengemarkedsfond ved Oslo Børs både hittil i år og siste 
år, og topper på 3 år! 
 
3 måneders Nibor sank 3 basispunkt i november, til 0,77 prosent. Dette hadde isolert sett marginalt 

positiv effekt for fondet. I løpet av november var 3 måneders Nibor en stund helt nede på 0,71 

prosent. 

Det er god fart i norsk økonomi, og Nav rapporterte om en arbeidsledighet på 2,3 prosent av 

arbeidsstokken i november. Dette er så lav ledighet at vi kan forvente press i norsk økonomi 

fremover. Dette kan føre til inflasjon, men Norges bank må skue til hva den europeiske 

sentralbanken foretar seg. ESB holder fortsatt en innskuddsrente på -0,4 prosent pro anno. Samtidig 

er arbeidsledigheten i EU på 8,8 prosent, slik at ESB kan fortsette med de pengepolitiske stimuliene 

en god stund fremover. Vi vil derfor ha lave kortsiktige renter i en god stund fremover i Norge. 
 

Vi fortsetter å overvåke hva som skjer både her hjemme og i eurosonen for å se etter endringer som 

kan påvirke både renter og kredittpåslag. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.11.2017:    112,9993 

Fondet fikk en avkastning på 0,22 prosent i november, mens fondets referanseindeks, ST4X, var opp  
0,29 prosent. Så langt i år er fondet opp 5,26 prosent, mens indeksen er opp 1,44 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, det har 5 stjerner hos Morningstar og har fått 
Morningstar Award 2017 som det norske investment grade obligasjonsfondet med høyest risikojustert 
avkastning siste fem år! 
 
5 års fastrente sank 8 basispunkter i november, mens 3 måneders Nibor var ned 3 basispunkter. 

Rentene svinger litt frem og tilbake, men vi forventer høyere langsiktige renter etter hvert som 

konjunkturene bedres. Den kortsiktige renten vil ligge rundt 0,8 prosent, så lenge Norges Bank holder 

en innskuddsrente på 0,5 prosent. 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,38 prosent, mens den oransje kurven 

viserer 3 måneder Nibor, som endte måneden på 0,77 prosent. 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



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

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

ligget i ro. Dette har hatt marginalt negativ effekt på fondet. Fremover tror vi at kredittpåslaget kan 

synke videre. 

Det har ikke vært rentemøte i sentralbankene i november, men det er blitt rapportert bedre 

arbeidsmarkedstall både i USA, Europa og her i Norge. NAV rapporterte om en ledighet på 2,3 prosent 

av arbeidstokken. Normalt vil en så lav ledighet medføre press i økonomien og høyere inflasjon på sikt. 

Phillips-kurven er en sammenstilling av arbeidsledighet på x-aksen og inflasjon på y-aksen. Phillips-

kurven baserer seg på en teori om at arbeidsledighet på 4 prosent gir likevekt i økonomien. Lavere 

arbeidsledighet skaper inflasjon. I USA er arbeidsledigheten på om lag 4,1 prosent, mens i eurosonen 

er den på om lag 8,8 prosent. Arbeidsledigheten vil normalt ikke ha noen effekt på disse økonomiene 

gjennom inflasjon. Det er først og fremst stigende råvarepriser som kan skape høyere inflasjon i til dels 

USA og i særdeleshet i Europa. Høyere inflasjon vil sende de langsiktige rentene oppover.  

FORTE Obligasjon er godt posisjonert for høyere langsiktige renter og lavere kredittpåslag.   

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.11.2017:    100,0768 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 0,02 prosent i november. Avkastningen hittil i år har vært på 9,68 

prosent, mens siste tolv måneder har gitt hele 12,62 prosent i avkastning! Store emisjonsvolumer 

svekket markedet i november. Vi forventer lavere emisjonsvolumer i desember måned. 

Viktige positive bidragsytere til avkastningen i november var riggselskapet Ensco (+23 basispunkter

(bp)), DNO (+16 bp) og gasstankrederiet Navigator (+13 bp). Sentimentet i rigg og shipping har vært 

godt gjennom høsten. Kursøkningen i DNO skyldes et lavere konfliktnivå i irakisk Kurdistan mellom de 

kurdiske selvstyremyndighetene og sentraladministrasjonen i Bagdad. Viktige negative bidrag kom fra 

Master Marine (-7 bp), Four Finance (-5 bp) og forsyningsskipsrederiet Hornbeck (-4 bp).  

Gjennom høsten har det vært gjort et stort antall nyutstedelser. Utstedelsene har særlig kommet i 

shipping-sektoren. Årlige utstedelser i det norske kredittmarkedet er illustrert under. Det ser nå ut til at 

utstedelsesvolumet i 2017 kommer til å ligge på nivå med de store utstedelsesårene 2013 og 2014. En 

viktig grunn til økende aktivitet i førstehåndsmarkedet er at bankenes evne til å formidle kreditt til 

foretakssektoren er svekket, som følge av strengere kapitalkrav. De store emisjonsvolumene har 

endret dynamikken i kredittmarkedet. Til dels har likviditeten i annenhåndsmarkedet blitt svekket som 

følge av at investorene har investert likvider i nye obligasjonslån og til dels fordi investorene har 

fokusert på førstehåndsmarkedet på bekostning av annenhåndsmarkedet. Utbudet av nye 

obligasjonslån har samtidig ført til sterkere konkurranse om investorenes midler fra utstedernes side. 

Den sterkere konkurransen fører til sterkere låneavtaler og høyere kuponger. Denne utviklingen gir et 

retningsløs marked, men et marked som tilbyr investorene høy verdi.  

I lys av dette ser vi for oss at fondet vil fortsette å bygge verdier i desember uten å oppvise betydelig 

kursvolatilitet. 

Kilde: Fearnley Securities 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 30.11.2017:    172,6010 

De siste fem årene har FORTE Norge levert en gjennomsnittlig netto avkastning på 14,4 prosent, 2,6 

prosent bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs. November måned ble imidlertid ikke slik vi hadde 

forestilt oss ved inngangen av måneden. I stedet for oppgang i oljeservice aksjer som følge av høyere 

oljepris, og sesongmessig prisstigning i lakseprisen opplevde vi det motsatte. Svak utvikling blant 

bankaksjene samt et stup i Norwegian Air gjorde ikke situasjonen lettere for FORTE Norge. I alt dalte 

fondet 4,3 prosent i november, og til sammenligning falt fondsindeksen 1,6 prosent. Hittil i år har 

fondet steget 5,8 prosent, netto, mens indeksen har gått 14,3 prosent.  

I oljesektoren var lyspunktene AKERBP som steg 4,4 prosent og Borr Drilling som var opp 5,3 prosent. 
Videre, var BW Offshore og Northern Drilling marginalt positive. BWO leverte et bra tredje 
kvartalsresultat, og det faktum at produksjonsskipet Catcher nå er i ferd med å starte olje 
produksjonen reduserer risikoen i selskapet vesentlig. Den svake kursutviklingen var derfor 
skuffende, men vi forventer at kursen snart når en ny topp. Subsea 7 leverte også bra resultat, men 
en svært forsiktig guiding fra selskapet førte kursen ned med 8,9 prosent. Vi forventer en sterk 
oppgang i kontraktinngangen de neste 6 måneder, noe markedet tydeligvis overser, og vi mener at 
SUBC aksjen har en solid oppside.  
 
Industriaksjene, representert ved våre relativt små posisjoner i Yara og Hydro pluss beholdningen 

Kongsberg-Gruppen, ga tap i snitt på 5,9 prosent i november. Det har vært godt drag i disse aksjen i 

år, og dette pusterommet kan ha vært midlertidig. Litt positivt bidrag kom imidlertid fra 

shippingsektoren der fergeselskapet Fjord1, Wilhelmsen og Golden Ocean steg fra 2,1 til 2,8 prosent. 

Bulksektoren har hatt en fin rateoppgang den senere tid, spesielt som følge av svært lav kontrahering 

av ny tonnasje. Vi har derfor stor tro på videre oppgang i Golden Ocean fremover. 

I fjor steg lakseprisen skarpt i november. Det var langt fra tilfelle i år. De biologiske forholdene med 
mindre lakselus og varmere sjøvann har ført til en langt høyere produksjon og slakting denne høsten. 
Det har ført til priser ned mot 45 kroner i november. Det betyr cirka 10 kroner i margin per kilo, mens 
forventingene har ligget på det doble. Vi tror dette er en midlertidig situasjon og at prisen vil komme 
etablere seg høyere i løpet de neste tre måneder, og at 2019 igjen vil bli et meget bra år.  Foreløpig 
sitter vi litt på gjerdet og har redusert lakseeksponeringen til cirka 8 prosent av fondet. Tidligere lå 
den rundt 20 prosent.  Salmar overrasket med et meget bra 3 kvartals resultat og aksjekursen ble 
uendret for måneden. Imidlertid falt både NRS og Bakkafrost med rundt 14 prosent. 
 
Boligprisene har under høsten begynt å falle. Spesielt utlendingen er bekymret for dette, noe som har 

ført til at de selger norske kroner og bankaksjer i store mengder. Derved har våre største posisjoner i 

SR-Bank og Sparebank1 Midt-Norge falt mellom 4 og 5 prosent. Innsidesalg I Norwegian Finans førte 

også til et 7 prosent dropp i måneden. På grunn av boligeksponeringen i S-Bank, (tidl. SkandiaBanken) 

solgte vi oss ut av denne posisjonen og kjøpte i stedet forbruksbanken Komplett Bank, som har svært 

gode marginer og ikke den samme eksponeringen mot bolig.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Vi har økt posisjonen noe i NEL, som stadig vinner nye kontrakter gjennom hele verdikjeden i 
hydrogen. Denne aksjen kan få en utvikling som REC hadde i sine første år. Markedsforholdene innen 
hydrogen er mer robuste og NEL behøver heller ikke ende som REC. Det behøver heller ikke skje med 
Norwegian Air, til tross for det ser ut til at flere plasserer sine bets den veien . En fin oppgang i 
etterkant av Kjos store innsidekjøp for noen måneder siden ble etterfulgt av et kursfall på 21 prosent i 
november. Vår formening er fortsatt at Norwegian blir en vinneraksje når de store 
etableringskostnadene på for ruter og ekstra kostnader for mannskap til nye fly avtar.  
 
Våre vurderinger av at FORTE Norge er riktig posisjonert til å dra fordel av en fortsatt oppgang på Oslo 

Børs, står ved lag.  



FORTE Global 

Kurs per 30.11.2017:    181,6721 

Forte Global hadde en god utvikling i november. Fondet hadde en avkastning på 1,56 prosent for 
måneden. Hittil i år har avkastningen vært på 16,59 prosent, mens avkastningen over de siste tolv 
månedene har vært på 18,96 prosent. 
 
Denne måneden vil vi rette fokus mot regionale forskjeller for avkastningen i det globale 

aksjemarkedet. Lenge har nordamerikanske aksjer gjennomgående hatt en høyere avkastning enn 

aksjemarkedene i Europa og Asia. Dette forholdet er vist i figuren som viser mer-/mindre-avkastning 

på regionnivå relativt til verdensindeksen. Den siste økningen i meravkastning for nordamerikanske 

aksjer er delvis forklart ved skattereformen som nå er godkjent av kongressen i USA. Med 

utgangspunkt i relativ prising og basert på forventinger om økt europeisk vekst, tror vi at denne 

trenden vil snu og vi velger å overvekte europeiske aksjer fremover. 

Investeringsprosessen i FORTE Global innebærer bruk av optimeringsverktøy i den hensikt å skape 
gode risikokontrollerte som inkorporerer forvaltersyn. Optimeringen antyder at det vil være 
fordelaktig å overvekte finans, industri og informasjonsteknologi. Gitt dagens vekter er det mest 
naturlig å allokere til industri-sektoren ved neste korsvei.  
 
Utsikter til bred økonomisk vekst globalt gjør at vi har et positivt syn på utviklingen av de globale 

aksjemarkedene ut året. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

De siste fire år er FORTE Trønders gjennomsnittlige netto avkastning på 17,7 prosent. Det er 8,1 

prosent høyere enn Oslo Børs per år. I forrige måned slo FORTE Trønder fondsindeksen med 2 prosent 

som følge av oppgangen i Next Biometrics. Denne måned falt Next tilsvarende og bidro to prosent 

negativt til nedgangen på 4,2 prosent for fondet i november. Indeksen falt til sammenligning med 1,8 

prosent siste måned. Øvrige deler av fondets portefølje har således stort sett fulgt markedet den siste 

tiden. Hittil i år er fondet nå 1,2 prosent i minus, mens indeksen har gått 14 prosent.  

Foruten det negative bidraget på 2 prosent som følge av kursfallet i Next Biometrics fra 66 til 49 
kroner ble det også negativt bidrag på 0,4 prosent fra 2,5 prosent fall i både Q-Free og Nordic 
Semiconductor i november. Det er ikke dårlige nyheter som har før til nedgangen i Next, men heller 
mangel på positive nyheter. Selskapet arbeider med noen større kontrakter innen offentlig sektor, og 
slike tar ofte lengere tid å lande enn først forventet. Vi tror de kommer, og at det vil gi et ordentlig løft 
i aksjen.  
 
AkerBP, som er største posisjon i fondet, ga 6 prosent avkastning i november, inkludert utbytte. Andre 

oljerelaterte aksjer i fondet, Statoil, Aker, Kværner og DNO falt alle fra 0,6 til 1,2 prosent. Hele 

oljesektoren, som utgjør 26 prosent av fondet, ga et positivt bidrag på 0,8 prosent denne måneden. 

Med den høyere oljeprisen som nå er etablert, forventer vi bedre utvikling i oljeaksjene fremover. 

Lakseprisen har frem til midten av oktober i år holdt følge med utviklingen i 2016. I midlertid har den 

nå i fjerde kvartal falt i stedet for å gi den kraftig stigningen vi så i samme periode i fjor. De gode 

biologiske forholdene i år har ført til for høy produksjon av fisk, og markedet har ikke klart å ta unna 

den økte mengden til samme pris. På den positive siden teller de høye volumene også en del. Likevel 

ser det ut til at markedets (les analytikernes) forventninger for fjerde kvartal er for høye, og at de må 

justere ned estimatene for neste kvartal. Dette har ført til press på lakseaksjene. De fleste er 

imidlertid enige om at det er langsiktige, gode utsikter for bransjen, og at 2019 vil bli et godt år. Vi har 

redusert beholdningen av lakseaksjer fra en tredel av fondet til 22 prosent nå. Det er det laveste 

nivået på lenge, og det er antakelig ikke så veldig lenge til vi kjøper tilbake aksjer på lavere nivåer. Vi 

har solgt ut Marine Harvest og Lerøy, mens vi har beholdt  NRS, Salmar, NTS og utstyrs- og teknologi 

leverandøren Akva-Group i fondet. 

Også de midt-norske sparebankene har fått føle på presset mot banksektoren som følge av at 

boligprisene har falt noe. Spesielt utlendingen er bekymret for dette, og har solgt unna norske 

bankpapirer. Vi deler ikke den store bekymringen og mener at solide lokalbanker som i dag prises likt 

med verdien i egenkapitalen og samtidig leverer over 10 prosent avkastning på denne, fortsatt er 

verdt å sitte på.   Vi deltok i den nylige emisjonen i Melhus Sparebank, og denne banken var for øvrig 

den eneste om viste en liten kursoppgang siste måned. Ellers falt EK-bevisene i Sparbanken Midt-

norge, Helgeland Sparebank og Møre Sparebank fra 3,8 til 1,5 prosent, Mens Grong Sparebank og 

Aasen Sparebank, som handles på Merkur-listen på Oslo Børs, falt henholdsvis 3,5 og 0,5 prosent.  Vi 

ser frem til, og har tro på, en reprising blant teknologiaksjer i fondet. I tillegg ser vi frem til videre 

oppgang i oljeaksjene, spesielt de som til nå ikke har fulgt oppgangen i oljeprisen. Dertil ser vi frem til 

en bedring i lakseprisen ganske snart. Dette bør lede til at FORTE Trønder tar igjen mye av etterslepet i 

avkastningen den senere tid. 

Kurs per 30.11.2017:    216,6796 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



 

Skråblikk: Olje ut av Oljefondet? 
 
En av de store nyhetene i november er Norges Bank sitt ønske om å trekke Statens pensjonsfond utland 
(oljefondet) ut av olje- og gassaksjer. Det kan gjøre staten mindre sårbar for et varig fall i olje- og gass-
prisene. 
 
Oljefondet er i dag verdt rundt 8.356 milliarder kroner, dette er penger som Norge har tjent på beskat-
ning av inntekter fra olje og gass. Norges Bank ber nå om at Oljefondet skal få lov til å kvitte seg med olje
- og gassaksjene. Disse utgjør 287 milliarder kroner, eller rundt 5,5 prosent av fondets aksjeinveste-
ringer. 
 
Statens direkte eierskap på 67% i Statoil utgjør for tiden over 360 milliarder kroner. Totalt gir dette den 
norske statene en dobbelt så stor eksponering til olje- og gassaksjer enn det som følger av en bred global 
aksjeindeks, ifølge Norges Bank. 
 
Eksperter har tidligere advart om at staten sin risiko mot olje er veldig høy, oljeeksponeringen mange-
dobles, hvis man tar hensyn til verdien av regjeringens fremtidige inntekter fra olje og gass. Verdien av 
statens fremtidige olje- og gassinntekter er vurdert til rundt 4.000 milliarder kroner, ifølge sentralban-
ken, som viser til anslag i Perspektivmeldingen 2017. Et fremtidig varig fall i oljeprisen på 100 kroner fa-
tet vil mer enn halvere nåverdien av fremtidige olje- og gassinntekter, ifølge Finansdepartementets egne 
beregninger.  
 
I perioder med stabil oljepris varierer avkastningen på olje- og gassaksjer normalt i takt med det brede 
aksjemarkedet. I perioder med langvarige og store oljeprisendringer er det en stor forskjell mellom av-
kastningen i olje- og gassaksjer og det brede markedet. Olje- og gassaksjer har hatt betydelig lavere av-
kastning enn det brede aksjemarkedet i perioder hvor oljeprisen har falt.  
 
Et oljeprisfall vil altså redusere verdien oljeformuen til staten. Men dersom Oljefondet får lov til å selge 

seg ut av olje og gass, vil et fall i oljeprisen ikke ramme formuen like hardt, sier Norges Bank. Sentralban-

ken har ikke tidligere analysert Norges samlede eksponering mot oljeprisen, men flere eksperter har tid-

ligere pekt på at staten er svært sårbar for lave oljepriser.  

Men rådet til Finansdepartementet betyr ikke at banken har blitt klimaaktivist, og heller ikke at Norges 
Bank er mer skeptisk til oljebransjen. 
 
-Dette er ikke et råd som forsøker å si noe om fremtidig nivå på oljeprisen, fremtidig lønnsomhet i olje- 
og gassektoren eller bærekraften for den saks skyld. Dette er utelukkende et råd som er på eksponering 
og mulig risikoreduksjon, utaler visesentralbanksjef Egil Matsen i forbindelse med rådet og analysen fra 
Norges Bank.  
 
Risikoen for manglende eksponering mot olje- og gassaksjene kan være at flere av disse selskapene er 

fremtidens energiselskaper, så til tross for at reduksjon i eksponeringen mot olje- og gassaksjer er for-

nuftig, kan det være flere gode argumenter for at den ikke bør være absolutt. Nedenfor er en oversikt 

som viser at olje alene har større omsetningsverdi enn alle andre mineraler til sammen.   

 

 
 
 
 



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. 

 

 


