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Lavere økonomisk vekst 
 
Handelskrigen mellom USA og Kina, samt stadig usikkerhet rundt Brexit medvirker til lavere global 
vekst. I tillegg er makrotallene fra euro-området svakere enn tidligere. Den amerikanske 
sentralbanken senket sin innskuddsrente i juli, med henvisning til usikkerhet om den økonomiske 
veksten i USA.  
 
Hovedindeksen på Oslo Børs sank 0,63 prosent i juli, men er opp 7,47 prosent hittil i år.  
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,29 prosent i juli, og er opp 16,57 
prosent hittil i år. Til tross for dette svingte markedene mye frem og tilbake i juli. 
 
I USA satte Federal Reserve ned innskuddsrenten sin med 0,25 prosent poeng i juli. Det er første 
gang siden finanskrisen i 2008 at sentralbanken i USA har senket rentene. Sentralbanksjef Jerome 
Powell begrunnet behovet for rentekuttet med at inflasjonen er lav, samtidig som den økonomiske 
veksten slakker litt på farten. «En ny syklus med rentekutt er imidlertid ikke det vi ser for oss det er 
ikke vårt perspektiv», sa sentralbanksjefen. Dette er en litt annen tone enn markedsaktørene 
ventet. Markedsaktørene har forventet flere kutt fremover. I en situasjon med lavere vekst, er det 
viktig å støtte opp om den gode utviklingen i arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedsrapporten «Non 
Farm Payrolls» viste at det ble ansatt 164 000 personer utenfor landbruket i juli. Arbeidsledigheten 
er på 3,7 prosent, som forventet. Den månedlige timelønnen steg 0,3 prosent siste måned, og 3,2 
prosent siste år. En såpass høy lønnsvekst vil gjøre godt i en økonomi som er drevet av god 
etterspørsel etter varer og tjenester. USA og Kina forhandler stadig om å finne en løsning på 
handelskrigen mellom landene. Desto lengre tid det går, blir det stadig høyere tollsatser på 
kinesiske varer. Det virker som det er riset bak speilet, så lenge det ikke blir noen avtale.  
 
I Europa kom det tall for innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien. Og disse endte på 
46,5 i juli. En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå. Det er spesielt innkjøpssjefene i Tyskland 
som forventer langt lavere indeks, denne lå på 43,2. Det er altså i Europas største økonomi det 
forventes lavest økonomisk aktivitet fremover. Den europeiske sentralbanken har også signalisert at 
de vil følge utviklingen nøye, for å hindre at den europeiske økonomien blir for svak. Handelskrig 
mellom USA og Kina, samt Brexit medfører svakere utvikling i Europa. 
 
I Kina rammes den økonomiske veksten av handelskrigen mot USA. Lavere vekst i Kina vil også senke 

den globale veksten, som har vært høy de seneste ti årene. Kinesisk økonomi er samtidig inne i en 

fase der landet ikke er like industridrevet, men heller konsumentdrevet. Titalls millioner kinesere 

løftes ut av fattigdom hvert år. Langt flere konsumenter vil medføre økt etterspørsel etter varer og 

tjenester, og økonomien vil kunne å blomstre på nytt. 



Futures-prisen på olje sank 0,51 prosent fra 64,55 dollar per fat til 64,22 dollar per fat i juli. 
Sanksjonen av Iran og konflikt i Libya støtter opp om oljeprisen, mens handelskrigen mellom USA og 
Kina senker kinesisk vekst, og dette påvirker oljeprisen negativt. En oljepris mellom 60 og 70 dollar 
per fat er positivt for norsk økonomi, fordi oljeselskapene tjener penger og investerer. Dette bidrar til 
bedre sysselsetting i oljeservice-bransjen.  
 
Spot-prisen for laks var under 50 kroner per kilo i slutten av juli.  Noe økning i slaktevolumene har 
sendt prisen litt ned.  
 
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,4 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden april til juni. Dette er noe høyere enn forrige måling, som var på 3,2 
prosent, men fortsatt på et lavt nivå. Dette viser imidlertid at norsk økonomi er i bedring. Det er 
spesielt mere aktivitet i oljebransjen som har senket ledighetsraten. Flere bedrifter melder at de har 
lite ledig kapasitet. Stadig flere arbeidsgivere har problemer med å få tak i ansatte med den 
kunnskapen og erfaringen som trengs. Når arbeidsmarkedet strammer seg til, vil vanligvis også 
lønnsveksten øke. 
 

Litt lavere økonomisk vekst er et tegn i tiden. Samtidig står sentralbankene klar med kvantitative 

lettelser hvis situasjonen blir for prekær. I et slikt scenario vil det være relativt trygt å investere, selv 

om prisene på aktiva, slik som aksjer og eiendom kan svinge.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Utvalgte nøkkeltall for juli 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.07.19

OSEBX -0,63 % 10 års stat, Norge 1,37

MSCI AC World 0,29 % 10 års stat, USA 2,02

S&P 500 1,28 % 2 mnd NIBOR 1,63

FTSE 100 2,17 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 3,89 % Brent Future -0,51 %

Euro/USD -2,64 % Gull 0,22 %

Euro/NOK 1,09 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.07.2019:    99,8835 

FORTE Pengemarked leverte 0,20 prosent avkastning i juli, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,11 
prosent. Hittil i år er fondet opp 1,20 prosent, mens indeksen er opp 0,57 prosent.  
 
Norges Bank har annonsert 2 rentehevinger til i år, og dette medfører at 3 måneders Nibor stiger. I 

juli steg 3 mnd Nibor 0,11 prosentpoeng til 1,63 prosent. Dette indikerer at markedet tror at Norges 

Bank vil fortsette å sette opp renten fremover. 

Kilde: Online Trader 

Markedsuroen senker den norske kronen. Når euro og dollar stiger kraftig i verdi, vil import av varer 
bli vesentlig dyrere. Derfor importeres det inflasjon. Den norske kjerneinflasjonen er på 2,3 prosent, 
mens inflasjonsmålet er på 2,0 prosent. Norges Bank må heve renten for å stanse denne utviklingen.  
 
Den norske arbeidsledigheten er på 3,4 prosent, litt opp fra forrige måling, men lavere enn tidligere 
målinger. Det er spesielt mere aktivitet i oljebransjen som har senket ledighetsraten.  
 
Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, sank hele 6 basispunkter i juli, og dette hadde 
en entydig positiv påvirkning på fondet. Kredittpåslaget er derimot høyt i en historisk sammenheng. 
 
Høyere rente og et relativt høyt kredittpåslag fører til høyere kuponger, og dette vil ii sin tur bedre 

den løpende avkastningen i FORTE Pengemarked. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.07.2019:    110,2457 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,62 prosent i juli, mens referanseindeksen, NORM, gikk 0,25 

prosent. Hittil i år er fondet opp 2,75 prosent, mens indeksen har gått 1,72 prosent. FORTE Obligasjon 

fikk en meget god månedsavkastning i juli på grunn av lavere kredittpåslag på en del av 

bankobligasjonene. 

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,75 prosent (uforandret), mens 

den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 11 basispunkter til 1,63 prosent. 

Endringene i rentene ga liten kortsiktig effekt for fondet, på grunn av at fondet har veldig lav 

rentefølsomhet. På den annen side vil økt 3 måneds Nibor medføre høyere løpende rente i fondet, 

samtidig som reinvesteringsrisikoen i faste renter øker når de langsiktige rentene faller.  

 

Arbeidsledigheten er kommet på 3,4 prosent, hovedsakelig som følge av høyere aktivitet i 

oljebransjen. Kjerneinflasjonen er på 2,3 prosent. Norges Bank guider to rentehevinger til i tiden 

fremover. Tempoet i rentehevingen avhenger selvsagt av den økonomiske utviklingen. Handelskrig 

mellom Kina og USA kan senke den globale veksten. En global nedkjøling vil føre til veldig lave renter i 

utlandet. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I juli har det vært stille i emisjonsmarkedet. Den nye fondsobligasjonen i DNB som utgjør 9,5 prosent 

av fondet har hatt en pen kursutvikling i juli. 

Kredittpåslaget (det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån) for 
fondsobligasjoner steg 2 basispunkter, for ansvarlige lån sank kredittpåslaget 2 basispunkter og for 
seniorlån var kredittpåslaget ned 6 basispunkter. Lavere kredittpåslag for ansvarlige lån og seniorlån 
har vært entydig positivt for FORTE Obligasjon i juli. Den marginale økningen i kredittpåslag for 
fondsobligasjoner har hatt svak negativ påvirkning på fondet, mens kredittpåslaget for DNB 
fondsobligasjonen er 13 basispunkter lavere enn kredittpåslaget på emisjonstidspunktet i juni.  
 
Et høyt kredittpåslag, og en stadig høyere 3 måneders Nibor gir høyere kupongrenter fremover. Dette 

trekker i retning av høyere avkastning.  

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.07.2019:    97,9094 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 0,41 prosent i juli. Hittil i år har avkastningen vært på 2,87 

prosent. Juli var en måned som fortsatt var preget av usikkerhet, særlig på den internasjonale 

arenaen. Avkastningen for måneden vil vi karakterisere som normal. Shipping trakk sterkest i positiv 

retning og rigg trakk sterkest i negativ retning. 

Handelskonflikten fortsatte å påvirke markedet negativt i juli. Samtidig har et makrobilde som peker i 

retning av svakere vekst festet grepet om investorene. I dette bildet vil effekten av penge- og 

finanspolitiske virkemidler være viktige for å peke ut retningen for markedet fremover.   

De viktigste positive bidragene kom fra: Scorpio Tankers (+60 basispunkter (bp)), Exmar (+29 bp) og 

Teekay (+8 bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra telekommunikasjonsselskapet Lebara (-

77 bp), Transocean (-48 bp) og Borr Drilling (-43 bp). 

Juli måned ble preget av store bevegelser på enkeltdager. Gjennomgående var oljeservice svakt, 

mens shipping gjordet det sterkt. FORTE Kreditt har betydelig eksponering mot begge sektorer utfra 

et syn om at markedet for offshore oljerigger er på vei mot balanse og fordi vi tror på økt aktivitet i 

shipping-sektoren samtidig som nye miljøkrav vil begrense tilbudet av tonnasje.  

Handelskrigens innvirkning på global vekst er i våre øyne det største faremomentet for verdien av 

risikoaktiva som kreditt. Samtidig vil et scenario som innbefatter en reduksjon i disse spenningene 

være klart positivt. Hvis vi forestiller oss at en handelsavtale mellom USA og Kina skulle materialisere 

seg, eller at partene i det minste ble enige om å redusere eller fryse tollsatsene, vil effekten av dette 

kombinert med en mer stimulerende politikk fra viktige sentralbankers side åpne for betydelige 

kursgevinster i kredittmarkedet. Vårt markedssyn kan gjerne karakteriseres som nøktern optimisme. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.07.2019:    204,2400 

Oslo Børs’ fondsindeks svekket seg med 0,23 prosent i juli, mens FORTE Norge hadde en positiv 
avkastning på 1,45 prosent! Fondets avkastning så langt i år er 14,43 prosent, noe som er 5,49 
prosentpoeng bedre enn Oslo Børs’ Fondsindeks i 2019. FORTE Norge ligger på topp to av norske 
aksjefond på to års historikk og blant topp tre hittil i år!  
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar og fire av fem globuser på bærekraft! 
 
Oljeprisen var omtrent uforandret i løpet av juli, og prisen på brent olje lå på 64,2 dollar per fat ved 
utgangen av måneden. Innen oljerelatert sektor var Northern Drilling, Aker BP og Borr Drilling 
positive bidragsytere i FORTE Norge i juli.  
 
Lakseprisen hadde en svak utvikling i juli og endte i underkant av 50 kroner per kilo for laks rundt 4 
kg. Det var igjen relativt store avvik i omsetningene mellom de ulike vektklassene i løpet av måneden. 
Alle aksjene innen sjømatsektoren bidro positivt i FORTE Norge i juli, og SalMar, Mowi, Lerøy 
Seafood, Norwegian Royal Salmon og Austevoll Seafood var viktige bidragsytere for meravkastningen 
i fondet. 
 
I industrisegmentet bidro spesielt Yara og Norsk Hydro til positiv utvikling i fondet, grunnet gode 
kvartalsrapporter.     
 
Shipping og transport var en god sektor for fondet i juli, og de aksjene som bidro positivt i porteføljen 
var Flex LNG, Norwegian Air Shuttle og Wallenius Wilhelmsen. 
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde spesielt Nordic Semiconductor en god måned 
etter oppløftende kvartalsrapportering, og bidro meget positivt til avkastningen i FORTE Norge i juli.  
 
Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren var DNB og Gjensidige marginalt positive 
bidragsytere til fondets avkastning. Storebrand hadde en svak måned og bidro negativt i fondet. 
 
Handelssegmentet bidro igjen positivt til FORTE Norge sin avkastning, der spesielt Kid og XXL ga en 
meravkastning.    
 
Rapporteringssesongen for andre kvartal har så langt vært noe skuffende, med noe svakere rapporter 
fra selskapene enn forventet og nedjustering av estimater fra analytikerne på en del selskap. Det 
kommer flere kvartalsrapporter nå i august, så vi får se om trenden fortsetter. Vi forventer at 
svingningene i aksjemarkedene vil fortsette fremover, men tror også at det vil by på gode muligheter. 
Vår jakt på meravkastning fortsetter. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.07.2019:    186,6005 

FORTE Global hadde en avkastning på 3,63 prosent i juli. Hittil i år har avkastningen vært på 15,76 
prosent. Positive bidrag til absolutt avkastning kom særlig fra informasjonsteknologi og 
telekommunikasjon, mens helse og industri leverte relativt svakt. 
 
I juli senket den amerikanske sentralbanken sin styringsrente og avsluttet programmet for tilbake-salg 
av obligasjoner til markedet. Den europeiske sentralbanken signaliserte også en mer stimulerende 
politikk. Det kom til dels mer aggressive signaler fra amerikansk side i den pågående handelskonflikten 
med Kina (og til dels EU).   
 
Vi ser den røffere amerikanske holdningen som et utslag av at den sittende administrasjonen ønsker å 
presse frem en løsning i forkant av neste års presidentvalg i USA. Samtidig gir situasjonen grunn til 
bekymring fordi dette høye spillet kan slå tilbake på spillerne og verdensøkonomien som sådan dersom 
situasjonen kulminerer i ytterligere eskalerende tollsatser.  
 
I denne situasjonen er det lett å tegne både positive og negative scenarier. På den ene siden virker 
handelskonflikten negativt inn på vekstbildet nå, samtidig som det er muligheter for en deeskalering i 
nær fremtid. Sentralbankenes stimulerende politikk trekker i positiv retning, men vil først påvirke 
markedet dersom det viser seg at stimulanser er overflødige. 
 
Figuren viser den relative verdiutviklingen for bestemte sektornøytrale stil-ETFer (exchange traded 
fund) relativt til en tilsvarende ETF på verdensmarkedet. Vi benytter alle disse instrumentene i 
forvaltningen av FORTE Global. 
 
Som det vil fremgå av figuren har særlig momentum-aksjer gjort det godt inneværende år, mens 

verdiaksjer har gjort det svakt. Til tross for at disse fondene har samme sektorsammensetning, vil de 

ha ulik beta, altså følsomhet mot brede markedsbevegelser. Allokering til stilfaktorer er en viktig del av 

investeringsprosessen i FORTE Global. Avhengig av om vi ser for oss et sterkt eller svakt marked 

fremover forestiller vi oss at valget vil stå mellom momentum-aksjer og lav-volatilitets-aksjer. I et 

scenario der sentralbankene fører en mer stimulerende politikk er det grunn til å tro at verdiaksjer vil 

fortsette sin relativt svakere utvikling. 

 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder var opp 1,29 prosent i juli, og er opp 12,58 prosent i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks var 
imidlertid ned 0,23 prosent denne måneden, men er opp 8,95 prosent hittil i år. Dette gir en 
meravkastning for FORTE Trønder på 3,63 prosent så langt i år! Fondet topper kategorien «norske 
aksjefond» basert på 5-års historikk! 
 
I juli endte brent oljepris omtrent der den startet måneden, rundt 64 dollar per fat. Av de oljerelaterte 
aksjene i FORTE Trønder var OKEA vinneren, opp 11 prosent. Også Northern Drilling bidro positivt til 
meravkastningen denne måneden, etter å ha steget i overkant av 7 prosent. Majoriteten av olje- og 
oljeserviceaksjene fortsatte imidlertid fallet fra tidligere i sommer, og handler nå godt under de 
nivåene vi så i desember, da oljeprisen var rundt 50 dollar per fat. Aksjene priser med andre ord inn 
en lavere oljepris enn dagens 64 dollar per fat, slik vi ser det. 
 
Etter en lengre periode med svak utvikling for flere av sjømataksjene, hadde flere av de et sterkt 
«comeback» i juli, og bidro til FORTE Trønders meravskastning. Fondets største posisjon innen 
sektoren, Salmar, var den store vinneren opp 10,4 prosent. Norway Royal Salmon, Mowi og Grieg 
Seafood hadde også en sterk måned. Sistnevnte valgte vi å selge oss ut av. På den svake siden, var 
Lerøy Seafood og NTS ned henholdsvis 1 og 3 prosent. 3-4 kilos laks omsettes nå på rundt 48 kroner 
per kilo, og er noe ned fra forrige måned.  
 
Blant bank- og finansaksjene i fondet var det det relativt små kursutslag. DNB rapporterte tall for 
andre kvartal som ble oppfattet som relativt nøytrale i forhold til forventningene.   
 
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren var Nordic Semiconductor fondets soleklare 
vinneraksje i juli, etter å ha steget nærmere 24 prosent. Bakgrunnen for oppgangen skyldes en 
kombinasjon av underliggende sterkere tall enn forventet for andre kvartal, samt at sammenlignbare 
selskaper i USA også utviklet seg veldig positivt. Også den trønderske børsnykommeren Norbit bidro 
veldig positivt denne måneden, med oppgang på nærmere ni prosent. For øvrig fikk Telenor mye 
oppmerksomhet i midten av juli, etter å presentert svakere tall enn ventet for andre kvartal. Aksjen 
falt umiddelbart mye etter rapporten, men hentet seg senere igjen og endte måneden ned 0,5 
prosent. Også forrige måneds vinner, EVRY, leverte noe svakere kvartalstall enn ventet, og endte ned i 
overkant av åtte prosent.  
 
Av andre aksjer i FORTE Trønder som utmerket seg spesielt denne måneden, steg Wallenius 
Wilhelmsen nærmere syv prosent.  
 
Foruten at børsene nå preges av halvårsrapporter, får fortsatt den pågående handelskrigen mellom 
USA og Kina mye oppmerksomhet. I tillegg har frykten for en «hard Brexit» igjen tiltatt med ny 
statsminister i Storbritannia. Som følge av disse velkjente problemene, har spesielt oljerelaterte og 
sykliske aksjer falt mye. Vi synes prisingen av flere av selskapene innen nevnte kategori begynner å se 
svært attraktiv ut, og posisjonerer oss deretter. Det blir en spennende høst, hvor vi ser store 
muligheter for gode langsiktige investeringer!   

Kurs per 31.07.2019:    261,6761 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 

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. 


