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Lave langsiktige renter 

Etterspørselen etter langsiktige obligasjoner i USA har sendt de langsiktige rentene ned i alle 
markeder. Mange markedsaktører mener dette er et forvarsel på dårligere tider og har blitt 
pessimister, men fall i lange renter har neppe noen prediksjons verdi. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,25 prosent i august, og er opp 7,73 prosent hittil i år.  
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 2,37 prosent i august, men er opp 
13,80 prosent hittil i år. Markedene svingte mye frem og tilbake i august. Det er ganske spesielt med 
så mange pessimister i markedet, men likevel er globale aksjer den beste aktiva klassen så langt i år. 
 
I USA økte BNP i andre kvartal 0,5 prosent eller 2,0 prosent målt på årlig basis. Det er ingen krise i 
amerikansk økonomi. Mange analytikere vil ha det til at ettersom den langsiktige renten er lavere 
enn den kortsiktige renten, indikerer dette at USA er på vei inn i en nedgangsperiode.  Dette må 
sees i sammenheng med at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, har solgt de 
langsiktige obligasjonene som den kjøpte inn som en del av de kvantitative lettelsene etter 
finanskrisen. Da sentralbanken i sin tid kjøpte disse verdipapirene, sank de langsiktige rentene og da 
de solgte obligasjonene igjen, steg del langsiktige rentene. Når et slikt salgspress som kom av 
Federal Reserves nedsalg opphører, vil etterspørselen sende de langsiktige rentene ned.  
Markedstekniske bevegelser har neppe noe med den makroutviklingen som kommer fremover. 
Federal Reserve kuttet sin innskuddsrente forrige måned, men har ikke planer om å kutte den 
kortsiktige renten mer for denne gang. Det betyr i praksis at Federal Reserve ikke ser en 
overhengende fare for en nedgangsperiode.   
 
I Europa har de langsiktige rentene falt tilsvarende som i USA. Forskjellen her er at de langsiktige 
rentene var lave i utgangspunktet, slik at de nå er negative. Inflasjonen i EU ligger på om lag en 
prosent. Den europeiske sentralbanken har lenge holdt en negativ innskuddsrente på 0,4 prosent. I 
august har den tyske tiårsrenten sunket til -0,6 prosent. Det går litt saktere i tysk økonomi, men 
negative renter viser først og fremst at det er mange pessimister i markedet. Makroutviklingen har 
lite med hvordan markedet for langsiktige obligasjoner opptrer. De negative rentene i Europa har 
medført at det hos noen banker er innført negativ rente på bankinnskudd. 
 
I Kina ønsker man nå nye samtaler med USA, etter at det er lagt ytterligere toll på kinesiske varer i 

USA. Handelskrigen med USA har senket den økonomiske veksten i Kina. Myndighetene har lansert 

20 nye grep for å få fart på landets forbruk. Dette inkluderer lettere tilgang til bilkjøp og støtte til 

kjøp av mer klimavennlige kjøretøy. Det skal også bli lettere å handle med utlandet over internett. 

Det totalitære styresettet i Kina medfører at tilpasningene som kreves går raskt. 



Futures-prisen på olje sank 9,39 prosent fra 64,22 dollar per fat til 58,19 dollar per fat i august. 
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.  
 
Spot-prisen for laks var i området 43 – 47 kroner per kilo i slutten av august.  Noe økning i 

slaktevolumene har sendt prisen litt ned.  

 

Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,6 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden mail til august. Dette er noe høyere enn forrige måling, som viste en 
ledighet på 3,4 prosent. Ledigheten er imidlertid fortsatt på et lavt nivå. En arbeidsledighet på 3-4 
prosent gir ikke press i økonomien. 
 

Det som bekymrer i norsk økonomi er at norske kroner faller mot andre valutaer. Spørsmålet er om 
norsk økonomi er tjent med å devaluere kronen over tid?  60 prosent av forbruket importeres til 
stadig høyere priser. Over tid vil dette skape inflasjon. Norges Banks mandat er å styre 
kjerneinflasjonen rundt 2 prosent. I øyeblikket ligger den på 2,2 prosent. For å styrke den norske 
kronen må Norges Bank sette opp renten. Hvis dette ikke skjer, vil euro og dollar fortsette å stige i 
verdi. Alternativt må Norges Bank gjennomføre massive kjøp av norske kroner. Norges bank skal 
selge valuta, altså kjøpe norske kroner for den norske stat for 700 millioner kroner hver virkedag i 
september. Dette kan bedre situasjonen noe, men er neppe nok til å unngå at euro og dollar 
fortsetter å stige i verdi.  
 
Sannsynligvis vil lavere langsiktige renter kunne «booste» verdien av realaktiva oppover i pris. 

Årsaken er at den langsiktige renten er alternativkosten ved å investere i realaktiva slik som aksjer og 

eiendom. Vi mener derfor dette kan være et godt kjøpstidspunkt for aksjer.   

 

 

 

 

 

 

Utvalgte nøkkeltall for august 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.08.19

OSEBX 0,25 % 10 års stat, Norge 1,13

MSCI AC World -2,37 % 10 års stat, USA 1,51

S&P 500 -1,78 % 2 mnd NIBOR 1,64

FTSE 100 -5,00 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,55 % Brent Future -7,83 %

Euro/USD -1,01 % Gull 7,66 %

Euro/NOK 2,30 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.08.2019:    100,0633 

FORTE Pengemarked leverte 0,18 prosent avkastning i august, mens referanseindeksen, ST1X, steg 
0,11 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,39 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,68 prosent.  
 
Norges Bank har annonsert ytterligere to rentehevinger i år. Dersom det skjer, vil 3 måneders Nibor 

stige videre. I august steg 3 mnd Nibor 1 basispunkt til 1,64 prosent. Vi tror at Norges Bank vil 

fortsette å sette opp renten fremover, men relativt lite er bakt inn i 3 måneders Nibor foreløpig. 

Dersom Norges Bank holder seg til opprinnelig plan og hever sin innskuddsrente med 0,25 prosent 

både i september og desember, skal 3 måneders Nibor opp i om lag 2,1 prosent. Det vil medføre en 

relativt sterk renteoppgang på kort sikt. Etter dette har Norges Bank en avventende holdning. Mye 

kan skje på litt lengre sikt. 

Kilde: Online Trader 

 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, sank 2 basispunkter i august, 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 i sin tur bedre 

den løpende avkastningen i FORTE Pengemarked. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.08.2019:    110,7881 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,49 prosent i august, mens referanseindeksen, NORM, gikk 

0,46 prosent. Hittil i år er fondet opp 3,25 prosent, mens indeksen har gått 2,18 prosent. FORTE 

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

bankobligasjonene, samt at flere av verdipapirene har fått ny kupongrente etter at Norges Bank økte 

sin styringsrente i juni. 

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,51 prosent (ned 24 

basispunkter), mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 1 basispunkt til 1,64 

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.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Det råder stor spenning i markedet om tempoet i heving av renten som Norges Bank har antydet. Ved 

rentemøtet i juni så Norges Bank for seg to rentehevinger på 0,25 prosent hver innenfor resten av 

året. Det vil i praksis si at Norges Bank vil heve sin innskuddsrente i september og desember. Norges 

Bank har også rentemøter utenfor kvartalene, men endrer så å si aldri renten på et mellommøte. På 

møtet nå i august antydet sentralbanksjefen av rentebanen stod ved lag, men det er økt uro i de 

globale markedene. Dette betyr i klartekst at de øker renten nå i september. Hvis ikke, er 

sentralbanken uklar i sin kommunikasjon med markedet.  

I august har det vært stille i emisjonsmarkedet. Kredittpåslaget (det hver bank betaler ut over Nibor-

renter ved etablering av nye lån) for fondsobligasjoner sank ett basispunkt, for ansvarlige lån sank 

kredittpåslaget 2 basispunkter og for seniorlån var kredittpåslaget ned to basispunkter. Lavere 

kredittpåslag har vært positivt for FORTE Obligasjon i august.  

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 31.08.2019:    96,4094 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -1,53 prosent i august. Hittil i år har avkastningen vært på 1,29 

prosent. I løpet av august svekket stemningen i markedet seg først markant i negativ retning for så å 

komme en god del tilbake. En rekke negative nyheter på makro- og den politiske fronten drev 

markedet for risikoaktiva ned i en relativt illikvid periode. 

Det gamle ordtaket om at markedet tar heisen ned og rulletrappen opp viste seg å beskrive 

markedsutviklingen i august. Midt i måneden ble markedet trukket ned av en samling negative 

nyheter, noe som slo sterkt mot et bakteppe av svake makrotall. Vi vil særlig fremheve en forverring 

av handelskonflikten mellom Kina og USA, både med tanke på retorikken og faktisk innføring av nye 

og høyere tollsatser. Videre ser det ut til at den politiske situasjonen i Storbritannia både kan 

innebære en hard brexit og en konstitusjonell krise. Markedet reagerte negativt på utsikter til at et 

nyvalg i Italia ville føre til nye konfrontasjoner med Brüssel med tanke på den budsjettdisiplinen som 

ligger til grunn for euro-samarbeidet. Muligheten for at Argentina vil komme til å misligholde sin 

statsgjeld har ført til at kredittkarakter-selskapene har redusert kredittkarakteren på landets 

statsobligasjoner (eksempelvis har Argentinas statsobligasjon med forfall i 2024 nå en kredittkarakter 

fra S&P på CCC- og en kurs på mindre enn 30 prosent av pari kurs). Landet har nå innført 

kapitalrestriksjoner. En egen handelskrig har brutt ut mellom Japan og Sør-Korea. Den later til å være 

nørt oppunder av historiske konflikter. Nord-Korea fortsatte sine prøveskytinger av missiler. 

Stressnivået i Persiagulfen er, som man sier: Til å ta og føle på. Når stemningen nå er lettere skyldes 

det blant annet signaler om en mer stimulerende politikk fra viktige sentralbankers side.  

De viktigste positive bidragene kom fra: Swedish ATP Management, tidligere West Atlantic Air, (+27 

basispunkter (bp)), Stockmann (+16 bp) og eiendomsselskapet Pro Kapital (+7 bp), mens de viktigste 

negative bidragene kom fra telekommunikasjonsselskapet Transocean (-60 bp), Valaris, tidligere 

Ensco, (-46 bp) og Noble Energy (-17 bp); alle riggselskaper. 

Til tross for at usikkerheten er høyere nå enn på noen måneder, så observerer vi samtidig at prisingen 

av obligasjonene i kredittmarkedet er markant lavere enn hva den var for noen måneder siden. En slik 

situasjon åpner muligheten for en hurtig innhenting av avkastningen. Det er karakteristisk for 

kredittmarkedet at en periode med svak eller negativ avkastning følges av en periode med relativt 

høy avkastning der obligasjonskursene normaliseres. 

Alt i alt har vi derfor et positivt syn på utviklingen i kredittmarkedet samtidig som det er på sin plass å 

bemerke at dette markedet er følsomt for nyhetsstrømmen videre. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.08.2019:    198,6712 

FORTE Norges avkastning så langt i år er 11,33 prosent, noe som er 1,71 prosentpoeng bedre enn Oslo 
Børs’ Fondsindeks i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 0,61 prosent i august, mens fondet hadde 
en negativ avkastning på 2,71 prosent. FORTE Norge ligger på topp fem av norske aksjefond på tre års 
historikk og blant topp åtte av 87 norske aksjefond hittil i år!  
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar og fire av fem globuser på bærekraft! 
 
Fondets svake utvikling i forhold til fondsindeksen i august, skyldes at noen av posisjonene innen olje, 
industri og forsikring utviklet seg mer negativt enn markedet for øvrig. I tillegg var enkelte større 
aksjer i fondsindeksen, som vi ikke har eller har en liten vekt i FORTE Norge, veldig sterke.  
 
Oljeprisen var ned åtte prosent i løpet av august, og prisen på brent olje lå på 59 dollar per fat ved 
utgangen av måneden. Innen oljerelatert sektor var Northern Drilling, DNO og Borr Drilling negative 
bidragsytere i FORTE Norge i august, mens BWO, TGS og Akastor bidro positivt.  
 
Lakseprisen hadde en svak utvikling i august 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, der småfisk ble omsatt på lave 40 tall og storfisk over 60,- per kilo. De aksjene innen 
sjømatsektoren som bidro positivt i FORTE Norge i august var: SalMar, Mowi, Lerøy Seafood, mens 
Norwegian Royal Salmon og Grieg Seafood bidro negativt. 
 
I industrisegmentet bidro Yara og Norsk Hydro til negativ utvikling i fondet i august, mens Kongsberg 
Gruppen og Veidekke bidro positivt etter gode kvartalsrapporter.    
  
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde spesielt Telenor en god måned, mens Nordic 
Semiconductor falt noe tilbake etter en god periode. 
 
Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde DNB og Storebrand en svak måned og bidro 
negativt i fondet som en følge av lavere langrenter og svakere sentiment innen bank. 
 
Handelssegmentet bidro igjen positivt til FORTE Norge sin avkastning, der spesielt Kid og Europris ga 
en positiv avkastning som en følge av gode kvartalsrapporter. 
 
Rapporteringssesongen for andre kvartal er tilbakelagt, og nå vil nok utviklingen i den pågående 
handelskrigen mellom USA og Kina fortsatt prege markedene fremover. Som følge av disse velkjente 
problemene, har spesielt oljerelaterte og sykliske aksjer allerede falt mye. Vi synes prisingen av 
selskapene innen disse sektorene ser attraktiv ut, men det kan ta tid før sentimentet snur. 
Aksjemarkedene har nok allerede tatt høyde for en betydelig svakere vekst i verdensøkonomien. Så 
dersom makrotallene ikke forverrer seg fremover, burde det slå positivt ut for mange norske aksjer.  

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.08.2019:    188,5618 

FORTE Global hadde en avkastning på 0,72 prosent i august. Hittil i år har avkastningen vært på 16,97 

prosent. Positive bidrag til avkastningen kom fra sektorene varige konsumgoder og materialer, mens 

industri og helse leverte relativt svakt. 

I august var de globale aksjemarkedene volatile. Til tross for opp- og nedturer endte avkastningen i 

FORTE Global med en liten pluss, og vi kan også notere oss en all-time-high for fondet. 

Årsaken til den høyere volatiliteten er dels å finne i svakere makrotall, men politisk uro bidro trolig mer 

til volatiliteten. Handelskrig og utsikter til en hard brexit ga markedsaktørene grå hår i august. 

En viktig konsekvens av uroen er at kronen har svekket seg. Som følge av dette har vi taktisk 

gjeninnført regimet med valutasikring i FORTE Global. Vi har til hensikt å avvikle disse 

sikringsforretningene i løpet av kort tid. 

I tidligere månedskommentarer har vi vært inne på at verdiaksjer lenge har hatt en svak utvikling 

relativt til andre stiler. Figuren viser utviklingen i forskjellen mellom Price Earnings  (pris/fortjeneste) 

for vekst- og verdiaksjer, sammen med et bånd på pluss/minus ett standardavvik fra den 

gjennomsnittlige verdien tilbake til før finanskrisen. Slik vi ser det har forskjellen i verdsettelse blitt 

svært stor. Vi vurderer derfor å øke fondets eksponering mot verdiaksjer. Implementeringen av dette 

vil gjøres i form av en verdiaksje-ETF (Exchange Traded Fund). 

Fondet er posisjonert for relativt sterke globale aksjemarkeder. Vi ser muligheter for at 

handelskonfliktene dempes og at BREXIT fort blir historie. I et slikt scenario skal globale aksjer ha en 

god avkastning. Åpenbart er det alltid muligheter for at nye problemer finner veien til agendaen også i 

tiden som kommer. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder var ned 1,06 prosent i august, og er opp 11,39 prosent i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks 

er opp 9,62 prosent hittil i år, etter å steget 0,61 prosent den siste måneden. Dette gir en 

meravkastning på 1,77 prosent så langt i år. Fondet topper kategorien «norske aksjefond» basert på 5

-års historikk! 

Fondets noe svakere utvikling i forhold til fondsindeksen i august, skyldes at noen av posisjonene 

innen olje, industri og bank/finans utviklet seg dårligere enn markedet for øvrig. I tillegg var enkelte 

tungtveiende aksjer i fondsindeksen, som vi ikke har i FORTE Trønder, veldig sterke. Eksempelvis var 

Schibsted og Orkla opp henholdsvis 15 og 11 prosent i august. Dette er selskaper som vi har hatt i 

fondet tidligere, men som vi mener er «fullt priset» på disse nivåene. 

Brent olje var ned 8 prosent i august, til 59 dollar per fat, og var nok hovedårsaken til at majoriteten 

av olje- og oljeservice-aksjene i fondet fortsatte børsfallet fra tidligere i sommer. Et unntak var BW 

Offshore, som endte opp 23 prosent på månedens siste handledag, etter å ha presentert betydelig 

bedre tall for andre kvartal enn det markedet ventet på forhånd. Aksjen endte dermed opp 18 

prosent i august, og var en veldig positiv bidragsyter i fondet. Vi benyttet forøvrig børsfallet i en rekke 

oljerelaterte aksjer denne måneden til å vekte oss ytterligere opp i sektoren, da vi mener prisingen nå 

fremstår som veldig attraktiv. 

Til tross for at lakseprisen også i august ligger på nivåer som er langt under analytikernes 

forventninger, hadde en rekke av sjømataksjene en ny sterk måned. Lerøy, Salmar og Austevoll var 

opp henholdsvis syv, seks og fire prosent, og bidro positivt til fondets utvikling. På den svake siden var 

Norway Royal Salmon og NTS ned fire og tre prosent. Etter en sommer med svært positiv kursutvikling 

i en rekke av sjømataksjene, brukte vi den siste tids styrke til å ta ned eksponeringen i denne 

sektoren.  

Bank- og finansaksjene i fondet hadde en svak måned. Storebrand og DNB var ned rundt 12 og 7 

prosent. Kursfallet benyttet vi til å kjøpe oss opp i begge selskapene. Fondets egenkapitalbevis klarte 

seg bedre. Sparebank 1 SMN var ned 1,5 prosent i august, mens Melhusbanken var opp i underkant av 

en prosent.   

 

Kurs per 31.08.2019:    258,9200 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



Av andre aksjer i FORTE Trønder som utmerket seg spesielt denne måneden, var Veidekke og 

Kongsberg Gruppen å finne høyt oppe på vinnerlisten. Begge leverte bedre tall enn forventet for 

andre kvartal, og steg henholdsvis 18 og 6 prosent. Også Torghatten bidro positivt i august. Wallenius 

Wilhelmsen og XXL var for øvrig blant aksjene som hadde størst negativ innvirkning på fondets 

utvikling i siste måned.   

Med rapporteringssesongen for andre kvartal bak oss, vil nok utviklingen i den pågående 

handelskrigen mellom USA og Kina fortsatt prege markedene fremover. Som følge av disse velkjente 

problemene, har spesielt oljerelaterte og sykliske aksjer allerede falt mye. Vi synes prisingen av flere 

av selskapene innen disse sektorene ser attraktiv ut, og posisjonerer oss deretter. Også en rekke 

aksjer innen bank og finans ser lavt priset ut. Vi registrerer forøvrig at makrotallene den seneste tiden 

har vært relativt sett gode. Og de vil nok være den viktigste faktoren for hvordan de ulike 

råvaremarkedene som olje, etc. utvikler seg gjennom høsten, noe som igjen er av stor betydning for 

Oslo Børs. Aksjemarkedene har nok allerede tatt høyde for en betydelig svakere vekst i 

verdensøkonomien. Så dersom makrotallene ikke forverrer seg fremover, burde det slå positivt ut for 

mange norske aksjer i overnevnte sektorer. Selv om vi er forberedt på store svingninger denne 

høsten, gir det også muligheter for gode langsiktige investeringer. «Høstjakta» er i gang! 



Kvinner og sparing   

Norske kvinner bor i et av verdens mest likestilte land, de bor i et av verdens rikeste land, de er høyt 
utdannet og høyst oppegående. Kanskje med unntak av sparing og investering, her synes kvinnene 
å ligge et stykke bak menn. Hva er det med kvinner og investering? 
 
Aksje Norge og Agderforskning (nå Norce) kartla for få år siden nordmenns finansielle kompetanse, 
som ledd i en større internasjonal undersøkelse i regi av OECD. Resultatene i denne undersøkelsen 
var rimelig nedslående sett fra et kjønnsperspektiv, da det viste seg at norske kvinner i mye større 
grad enn menn svarte feil eller «vet ikke» på spørsmål om blant annet inflasjon, diversifisering og 
rentes rente. Undersøkelsen viste også at kjønnsforskjellene er størst i de yngre aldersgruppene og 
at forskjellene manifesterer seg allerede i 14-15 årsalderen.    
 
Også når det gjelder fondssparing er det ulikheter mellom kvinner og menn. Det er fortsatt store 

kjønnsforskjeller i bruk av spareavtaler. Menn har både flere spareavtaler enn kvinner og de sparer 

mer hver måned. Ifølge en årlig undersøkelse foretatt av Verdipapirfondenes forening står menn 

nå for 62 prosent av nordmenns totale sparing gjennom spareavtaler i fond, mot kvinners 38 

prosent. Menn har både flere spareavtaler enn kvinner og de sparer mer hver måned. Menn sparer 

i snitt 226 kroner mer enn kvinnene hver måned. I årene siden målingene startet i 2006 har menn 

økt sitt månedlige sparebeløp per avtale med 383 kroner (57 prosent) i snitt. Kvinnene har økt 

snittbeløpet per spareavtale med 269 kroner (48 prosent) fra 2006 til utløpet av 2018.  

Kilde: VFF 



Gjennomsnittlig månedlig sparing  

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: VFF 

Hva kan være årsaken til disse forskjellene? En forklaring kan være at kvinner i gjennomsnitt har 

lavere lønn enn menn og dermed har mindre å investere. Er det også slik at kvinner i mindre grad 

hører om andre kvinner som har mye penger, og investerer? Blir kvinner sosialisert til å tenke at 

investering er noe som menn driver med? Er det å ønske rikdom og makt for seg selv, et av kvinners 

siste tabuer? Forklaringene kan være flere. Undervisning i økonomi i skolen blir nevnt som et tiltak 

som vil kunne bedre på forskjellene i kunnskap. Det er i hvert fall ingen tvil om at det er viktig for 

kvinner å bli bevisste på hva de taper ved å la pengene stå på en sparekonto med lav rente, og forstå 

viktigheten av å begynne med sparing tidlig. 

 

 

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. 


