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Handelskrig og brexit 

Handelskrig mellom USA og Kina, samt usikkerhet rundt brexit, har vært som sorte skyer som har 
ligget over verdipapir markedene. Muligheten for hard brexit er redusert, og det er besluttet å holde 
en ny folkeavstemming. Dessuten ser det ut til at Kina og USA kan komme frem til en rammeavtale 
rundt handelskonflikten. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,29 prosent i oktober, og er opp 12,33 prosent hittil i år. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,74 prosent i oktober, og er opp 
19,38 prosent hittil i år. Globale aksjer den beste aktiva klassen så langt i år.  
 
I USA kuttet Federal Reserve nøkkelrenten med 0,25 prosentpoeng for tredje gang i år. Den er nå i 

intervallet 1,5% - 1,75%. Samtidig meldte sentralbanken at syklusen med rentekutt er over. Det er 

tre hovedgrunner til de tre rentekuttene. Industriproduksjonen globalt faller, handelskrig og 

inflasjonsmålet på 2 prosent. Ytterlige rentekutt vil bare finne sted hvis økonomien forverrer seg. 

Veksten i USA er fortsatt på et akseptabelt nivå. Lavere vekst må til før det blir aktuelt med 

ytterligere rentekutt. Arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) viste at 128 000 nye jobber ble 

skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i oktober, mot forventet 75 000 nye jobber. Generalstreik i 

General Motors i oktober dro ned jobbtallet med 50 000 jobber. Arbeidsledigheten økte fra 3,5 til 

3,6 prosent, noe som var forventet, og som fortsatt er på et lavt nivå.  Den årlige lønnsveksten økte 

til tre prosent. Dette viser at amerikansk økonomi har god fart. Den brede aksjeindeksen Standard & 

Poor 500 var opp 2,04 prosent i oktober, og er opp hele 21,17 prosent hittil i år! Indeksen gikk 

videre oppover etter at de gode jobbtallene kom. 

I Europa endte investortillitsindeksen i eurosonen, Sentix, på minus 4,5 mot forventet minus 13,8 
(normalverdi 0) i oktober. Dette er ikke noe bra tall, men langt bedre enn det som var forventet i 
markedet på forhånd. De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks for industrien, PMI, endte 
på 45,9, mot forventet 45,7 (normalverdi 50) i oktober. Dette kan si noe om at markedsaktørene har 
hatt en for negativ holdning til den økonomiske utviklingen i EU.  Det siste året har den økonomiske 
veksten i EU vært 1,1 prosent, mens den for 2019 forventes å bli 1,2 prosent. Årlig inflasjon ligger på 
0,7 prosent. Arbeidsledigheten i EU er på 6,3 prosent av arbeidsstokken. Lavest arbeidsledighet i 
Tsjekkia 2,1 prosent og i Tyskland 3,1 prosent. Høyest arbeidsledighet finner man i Hellas 16,9 
prosent og Spania 14,2 prosent. Handelskonflikten mellom USA og Kina og usikkerheten rundt brexit 
skaper usikkerhet i de europeiske markedene, men nå i oktober er sjansen for hard brexit redusert. 
 
Kinas økonomi vokste seks prosent i tredje kvartal, 0,2 prosentpoeng svakere enn andre kvartal.  

Veksten i Kina er innenfor landets mål om en vekst på 6 til 6,5 prosent i løpet av et år. Det som har 

plaget aksjemarkedet i år er knyttet til handelskrig mellom USA og Kina. Det er ser imidlertid nå ut 

som at kineserne og amerikanerne er mer innstilt på å få til en rammeavtale. 



Futures-prisen på olje steg 0,62 prosent fra 59,25 dollar per fat til 59,62 dollar per fat i oktober. 

Sanksjonene mot Iran og konflikt i Libya støtter opp om oljeprisen, mens handelskrigen mellom USA 

og Kina senker kinesisk vekst, og dette påvirker oljeprisen negativt. Den relativt lave oljeprisen har 

sendt norske kroner ned i kurs i forhold til euro og dollar. En rammeavtale rundt handelskrigen 

mellom Kina og USA kan sende både oljepris og norske kroner til værs. 

Spotprisen for laks var i underkant av 50 kroner per kilo i slutten av oktober. Bedre etterspørsel og 
lavere tilbud har sendt prisen opp. Trolig vil lakseprisene styrke seg ytterligere mot slutten av året. 
 
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,7 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden juli til september. Dette er noe lavere enn forrige måling, som viste en 
ledighet på 3,8 prosent. Ledigheten er fortsatt på et relativt lavt nivå. En arbeidsledighet på 3-4 
prosent gir ikke press i økonomien. Byrået mener også den totale veksten (BNP) i Norge ventes å øke 
med 2 prosent i år, men tar seg opp til pene 3,1 prosent i 2020, for så å falle igjen i 2021. 
Husholdningene kan regne med å øke forbruket sitt med drøyt to prosent de nærmeste årene. 
 

En avklaring rundt brexit, samt at USA og Kina blir enige om en avtale i en eller annen form, vil 

medføre lettelse i aksjemarkedene. Kanskje får vi en sterk avslutning på året for aksjer.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Utvalgte nøkkeltall for oktober 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.10.19

OSEBX 1,29 % 10 års stat, Norge 1,36

MSCI AC World 2,74 % 10 års stat, USA 1,69

S&P 500 2,04 % 2 mnd NIBOR 1,83

FTSE 100 -2,16 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,09 % Brent Future 0,32 %

Euro/USD 2,32 % Gull 2,62 %

Euro/NOK 3,40 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.10.2019:    100,3266 

FORTE Pengemarked leverte 0,17 prosent avkastning i oktober, mens referanseindeksen, ST1X, steg 
0,13 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,65 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,90 prosent.  
 
I oktober steg 3 måneders Nibor 5 basispunkt til 1,83 prosent. Vi forventer at 3 måneders Nibor vil 

stige noe mer, men forskjellen mellom 3 måneders Nibor og innskuddsrenten i Norges Bank (1,50 

prosent) er nesten på normalt nivå (0,35 prosentpoeng). Samtidig har denne forskjellen en tendens 

til å være noe større ved nyttår. 

Kilde: Online Trader 

 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, steg ett basispunkt i oktober, og dette hadde 
en marginal negativ påvirkning på fondet. Kredittpåslaget er høyt i en historisk sammenheng. 
 

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 2,2 prosent i september. Den underliggende 
prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene 
ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover. 
 

Norges Bank hevet sin innskuddsrente i september, og det vil normalt ta inntil tre måneder før alle 

verdipapirene i porteføljen har fått ny høyere rente. 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 31.10.2019:    112,2631 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,68 prosent i oktober, mens referanseindeksen, NORM, var 

ned 0,06 prosent. Hittil i år er fondet opp 4,63 prosent, mens indeksen har gått 2,17 prosent. FORTE 

Obligasjon fikk en meget god månedsavkastning i oktober på grunn av lavere kredittpåslag på en stor 

del av bankobligasjonene, samt at noen av verdipapirene har fått en høyere ny kupongrente etter at 

Norges Bank økte sin styringsrente i september. 

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,84 prosent (opp 12 

basispunkter), mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp fem basispunkter, til 

1,83 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 faller når de langsiktige rentene øker. Etter 

at Norges Bank hevet innskuddsrenten i september vil det ta inntil 3 måneder før alle verdipapirene i 

porteføljen har får ny høyere kupongrente.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 
I oktober har fondet vært med på emisjoner i fondsobligasjoner fra Sparebanken Sør, Sparebank 1 SR 
og Sparebank 1 SMN. Alle disse nye lånene fikk en årlig startrente over fem prosent. 
 

I oktober har Sparebanken Sør, Sparebank 1SR og Sparebank 1 SMN emittert nye fondsobligasjoner.  
Disse emisjonene gikk på lavere kredittpåslag enn det som var vanlig i markedet inntil det tidspunktet.  
Emisjonene flyttet kredittpåslaget i markedet nedover, men kredittpåslaget er fortsatt på et relativt 
høyt nivå. Kredittpåslaget, det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån, for 
fondsobligasjoner sank 16 basispunkter, for ansvarlige lån sank kredittpåslaget fem basispunkter og for 
seniorlån var kredittpåslaget opp ett basispunkt. Lavere kredittpåslag på fondsobligasjoner og 
ansvarlige lån har vært svært positivt for FORTE Obligasjon i oktober.  
 
Et relativt høyt kredittpåslag, og en stadig høyere 3 måneders Nibor gir høyere kupongrenter 

fremover. Dette trekker i retning av høyere avkastning for fondet.  

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.10.2019:    91,3904 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -1,46 prosent i oktober. Hittil i år har avkastningen vært på -3,98 

prosent. Reprising av enkelte obligasjoner i fondet førte til en lavere fondskurs over måneden.  

Markedssentimentet endret seg i positiv retning i løpet av oktober. Fra et negativt sentiment i 

begynnelsen av måneden forsterket sentimentet seg basert på et mer positivt syn på 

handelskonflikten, økonomisk politikk, brexit og forventinger til økonomisk vekst. Fondskursen steg 

da også fra bunnivåer tidlig i måneden. 

De viktigste positive bidragene kom fra Funcfood (+29 basispunkter (bp)), Teekay Corp (+21 bp) og 

DHT Holdings (+14 bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra Linas Matkasse (-78 bp), Valaris, 

(-33 bp) og Swedish ATP Management (-28 bp). 

Funcfoods sterke positive bidrag kommer etter at en restrukturering er gjennomført. 

Restruktureringen innebærer en delvis kontantutbetaling og en delvis gjeninnsettelse av 

obligasjonslånene. Dette innebærer en langt høyere vurdering av denne eksponeringen enn hva vi har 

hatt frem til nå. Teekay Corps obligasjoner har steget i kurs, dette er i henhold til den makro-baserte 

tematiske strategien om å ha en høy eksponeringen mot shipping generelt og tank spesielt. DHT 

Holdings er et eksempel på samme type posisjon. Den positive avkastningen viser at posisjonen var 

riktig i oktober.  Blant de negative bidragene har vi at Linas Matkasse har kommet ned i kurs etter 

salgspress. Valaris kom ned etter fremleggelsen av tredjekvartalstallene. Det er ingen spesifikke 

nyheter som ligger bak kursfallet i Swedish ATP Management, men generelt observerte vi kursfall i en 

rekke relativt illikvide obligasjonslån i oktober, og forstår kursbevegelse som et utslag av dette. I 

oktober så vi at kursene på rigg-obligasjoner snudde positivt. Rigg-obligasjoner bidro klart negativt i 

september. 

Fremover regner vi med at sentimentskiftet i markedet for risikoaktiva vil trekke obligasjonskursene 

for obligasjonene i FORTE Kreditt oppover. Vi forventer i tillegg en del selskapsspesifikke positive 

hendelser fremover. Nærmere bestemt forventer vi ytterligere tildelinger i Funcfoods obligasjonslån. I 

disse dager avholdes det også obligasjonseiermøter for obligasjonslån utstedt av Prime Living. I disse 

obligasjonseiermøtene stemmes det over en løsning som innebærer delvis gjeninnsettelse av 

obligasjonslånene og delvis innfrielse gjennom tildeling av aksjer til obligasjonseierne. Siden dagens 

prising for disse obligasjonene er lav forventer vi at denne løsningen, hvis den vedtas, vil gi fondet et 

løft. 

I lys av forholdene over har vi et positivt syn på markedsutviklingen fremover. Overbevisning bak 

dette synet er sterkere enn vanlig. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.10.2019:    208,9183 

FORTE Norges avkastning så langt i år er 17,07 prosent, noe som er 2,81 prosentpoeng bedre enn Oslo 
Børs’ Fondsindeks i 2019! Oslo Børs’ fondsindeks steg med 1,72 prosent i oktober, mens fondet hadde 
en avkastning på 0,42 prosent. FORTE Norge ligger nummer ni av 88 norske aksjefond hittil i år! 
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar og fire av fem globuser på bærekraft! 
 
Oljeprisen var relativt uforandret i løpet av måneden, og prisen på brent olje var 58,7 dollar per fat 
ved utgangen av oktober. Innen oljerelatert sektor var Aker BP og TGS positive bidragsytere i FORTE 
Norge i oktober, mens DNO og Aker Solutions trakk ned. 
 
Lakseprisen hadde en bedre utvikling i oktober og endte omkring 50 kroner per kilo for laks rundt 4-5 
kg. Den norske kronen svekket seg videre og dette er gir øket lønnsomhet for norske 
lakseeksportører. De aksjene innen sjømatsektoren som bidro positivt i FORTE Norge i oktober var 
Mowi, Lerøy Seafood, Norway Royal Salmon, Salmar, Grieg Seafood og Bakkafrost. 
Innen industrisegmentet bidro spesielt Tomra til positiv utvikling i FORTE Norge i oktober, da 
selskapet presenterte bedre tredjekvartalstall enn forventet. Yara hadde en svak måned og bidro 
negativt. 
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde Nordic Semiconductor og Adevinta en god 
måned i fondet, mens Telenor hadde en svak måned etter en noe skuffende kvartalsrapport. 
 
Bank, eiendom og den øvrige finanssektoren bidro positivt til fondets avkastning i oktober, der igjen 
DNB og Storebrand steg etter bedre kvartalsrapporter enn forventet. 
 
Handel- og konsumsektoren, med Orkla og Kid i spissen, bidro med positiv avkastning i fondet denne 
måneden, grunnet henholdsvis en god kvartalsrapport og gode salgstall.   
 
Vi nærmer oss siste del av rapporteringssesongen for tredje kvartal, og det har vært relativt store 
utslag i rapporteringen. Aksjemarkedene hadde nok allerede tatt noe høyde for en svakere vekst i 
selskapsresultatene, så flere av selskapene overgikk forventningene. Bedriftene fortsetter å 
rapportere ut hele november, så det vil fortsatt være fokus på resultater og fremtidsutsikter.   
 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.10.2019:    197,7406 

FORTE Global hadde en avkastning på 3,47 prosent i oktober. Hittil i år har avkastningen vært på hele 
22,67 prosent! Positive bidrag til avkastningen kom fra sektorene helse og teknologi, mens energi og 
konsumentvarer leverte relativt svakt. 
 
I oktober løftet de globale aksjemarkedene seg. Markedssentimentet for risikoaktiva later til å ha blitt 
mer positivt i løpet av den siste måneden. Et tema som later til å gjøre seg gjeldende blant 
markedsaktørene er at det verste er bak oss hva angår negative vekstimpulser for verdensøkonomien. 
  
I denne månedsrapporten vil vi fokusere på utviklingen i den relative avkastningen for 

faktorporteføljene som inngår i FORTE Global.  Det fremgår av figuren at over de siste månedene har 

den relative avkastningen for momentum- og lavvolatilitetsaksjer falt noe tilbake. Det siste er neppe 

overraskende i et sterkt globalt aksjemarked. Vi kan også legge merke til at verdiaksjer har hatt en 

positiv utvikling over de siste månedene. Vi var dermed heldige med oppvektingen av verdiaksjer som 

vi annonserte i månedsrapporten for august. 

Sett i lys av at den negative markedspåvirkningen fra den politiske sfæren later til å avta og at 

verdensøkonomien later til å få en soft landing, har vi positive forventninger til markedsavkastningen 

for globale aksjer fremover. Vi ser for oss at markedsforholdene ligger til rette for et godt jule- og 

nyttårs-rally. Samtidig har vi vektet om posisjonene i porteføljen fra sektorposisjoner til stil-faktor-

posisjoner. Dette innebærer en sterkere vektleggelse av risikopremiehøsting til fordel for aktive 

sektorsyn. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder er opp 14,1 prosent så langt i 2019, men var ned 0,79 prosent i oktober. Oslo Børs’ 
fondsindeks er opp 14,26 prosent hittil i år, etter å steget 1,72 prosent den siste måneden. FORTE 
Trønder er imidlertid helt i teten blant norske aksjefond målt på 5 års historikk!  
 
Oslo Børs var i oktober preget av mange selskapsrapporteringer for tredje kvartal, og hvor 
kursutslagene til tider ble svært store. I sum kan man si at tallene så langt har vært på den svake 
siden, tatt i betraktning av at estimatene og forventningene også har blitt tatt ned relativt mye i 
forkant.  
 
Oljeprisen handlet relativt stabilt gjennom måneden, og endte ned en prosent til 58,7 dollar per fat. 
Blant oljeaksjene i FORTE Trønder bidro Aker BP positivt etter oppgang på 6,2 prosent inklusive 
utbytte. Oppgangen skjedde til tross for at selskapet presenterte kvartalstall som var noe svakere enn 
forventet. For øvrig var det stort sett negativt fortegn på avkastningstallene innen sektoren i oktober. 
Okea og Subsea 7 var begge ned i underkant av ni prosent, mens Aker Solutions og DNO var ned 
henholdsvis fjorten og femten prosent. Begge de to sistnevnte rapporterte kvartalstall på den svake 
siden.  
 
Sjømatsektoren hadde imidlertid er sterk måned på Oslo Børs. Siden fondet har en meget beskjeden 
eksponering mot sjømat for tiden, bidro dette nærmest alene til fondets mindre avkastning i forhold 
til Fondsindeksen i oktober. MOWI, som veier rundt 9,5 prosent av vår referanseindeks, var opp rundt 
7 prosent i perioden, til tross for at selskapet rapporterte svakere tall enn forventet. Vi synes 
prisingen av selskapet virker strukket på disse nivåene, og at det vil by seg muligheter til å kjøpe både 
MOWI og andre sjømataksjer på lavere kurser senere.  
 
Bank- og finansaksjene fortsatte den gode trenden fra forrige måned, og også her var sektoren preget 
av kvartalsrapporteringer. Storebrand og DNB, som begge er relativt store posisjoner i FORTE Trønder, 
leverte kvartalstall som var godt over markedets forventinger. Dette bidro til at aksjene var opp 
henholdsvis tretten og fire prosent i oktober. Fondets egenkapitalbevis i Sparebank 1 SMN og 
Melhusbanken var noe mere beskjedent opp 0,5 og 1,5 prosent.  
 
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i oktober, var Polaris opp seksten prosent etter en solid 
tredjekvartalsrapport. Også Evry og KID bidro positivt, opp henholdsvis syv og tre prosent. På den 
svake siden var FJORD1, Yara og Kongsberg Automotive ned seks, åtte og elleve prosent. Også Telenor 
endte måneden ned rundt 6 prosent, etter en relativt svak kvartalsrapport.   
 
Ser man nå fremover, vil også neste måned bli preget av mange selskapsrapporteringer. I tillegg anser 

vi at makrotallene vil være svært viktige i tiden som kommer. Eskaleringen av handelskrigen gjennom 

året, har utvilsomt preget makrotallene og skapt stor usikkerhet for veien videre. Denne usikkerheten 

gjenspeiles også i selskapenes guiding, spesielt hos sykliske selskaper. Når det er sagt, så er også 

konsensus av investorer posisjonert deretter. Sykliske og oljerelaterte selskaper har blitt solgt kraftig 

ned det siste året, i takt med solide kutt i fremtidige inntjeningsestimater. Innen disse sektorene 

finner vi nå de mest interessante investerings mulighetene, hvor kombinasjonen av attraktiv prising, 

høy utbyttegrad og lave forventninger er gjennomgående. 

Kurs per 31.10.2019:    265,1737 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



Oljeskam eller oljefrykt?  

På oppløpssiden av børsåret 2019, gjør en aksjeforvalter seg noen refleksjoner over det som har 
preget markedene mest så langt i år, fordi kursutviklingen har vært veldig forskjellig fra sektor til 
sektor. 
 
Og det er liten tvil om at ordet handelskrig har vært det mest brukte ordet i ulike 
markedskommentarer hva gjelder det som har skjedd, og det som vil være viktig for veien videre. 
Handelskrigen har utvilsomt påvirket makrotallene i negativ forstand, og gjort sitt til at vi i dag ser 
en lavere veksttakt verdensøkonomien. Godt inn i selskapenes rapporteringssesong for tredje 
kvartal, kan vi i sum nå konstatere at vi ser negativ inntjeningsvekst år/år hos selskapene på Oslo 
Børs, spesielt dratt ned av oljerelaterte og sykliske aksjer. Og aksjene innen disse sektorene har 
blitt solgt ned i takt med kraftige kutt på fremtidige inntjeningsestimater. Parallelt med frykt for at 
fundamentale forhold skal blir verre innen nevnte sektorer, har også den grønne bølgen preget 
Oslo Børs så langt i år. Temaet bærekraft har fått sin faste spalte i selskapenes kvartalsrapporter så 
vel som i meglerhusenes selskapsanalyser. Økt fokus på CO2-avtrykket i alle bransjer, har 
tilsynelatende også gitt kursutslag på børsen, på godt og vondt. 
 
Med en oljepris som ved utgangen av oktober var 11 prosent høyere enn starten på året, skulle 

man tror at det var de oljerelaterte aksjene som var driverne for at Oslo Børs Fondsindeks så langt i 

år er opp 14 prosent. Spesielt etter det dramatiske kursfallet som preget denne sektoren i de siste 

månedene i fjor. Men nei da, indekstunge Equinor var ved månedsslutt ned i underkant av fire 

prosent hittil i år, justert for utbytter. Nå skal det legges til at en lavere gasspris også har hatt 

negativ innvirkning på Equinors inntjening, men forsvarer på ingen måte dagens prising. Men 

Equinor er ikke alene. Også MCSI Global Energy Index har gjort det betydelig dårligere enn 

markedene for øvrig. Dette til tross for at direkteavkastningen i form av utbytte er høyere enn på 

25 år. Utbyttegraden er faktisk nå den suverent høyeste av alle sektorer. 



Vi har sett det i form av ulike statistikker gjennom året at konsensus av globale porteføljeforvaltere 
har den største undervekten sin i nettopp energisektoren. Det er derfor naturlig å spørre seg om 
investorene virkelig har handlet basert på økt fokus på miljøet og således er preget av oljeskam? 
 
Svaret er nok sammensatt. I følge en undersøkelse gjort av EY mot 260 institusjonelle investorer kan 
man se en betydelig endring i investorers hensyn til ESG-faktorer (environment, sustainability, 
governance) over de tre siste årene. I 2017 hadde under 10 prosent av investorene «klimaendring-
risiko» som et hensyn å ta i investeringsbeslutningen, i dag er rundt 50 prosent opptatt av dette. Og 
da er det ikke urimelig å anta at oljeaksjer kan komme dårligere ut enn enkelte andre sektorer, og at 
det har preget aksjekursene.  
 
De som ikke bryr seg om miljøhensyn og bærekraft, men kun om avkastning på sine investeringer, er 

de som tar posisjoner i future-markedet på olje (long- eller short-posisjoner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser man på netto long-posisjoner (long minus short), er de nå på veldig lave nivåer. Faktisk så har 
oljeprisen hatt en tendens til å være nær en bunn når spekulantene har mistet troen og er posisjonert 
rundt disse nivåene. Og nettopp dette tegnet ser vi i oljeaksjene også. Også short-posisjonene har 
frem til nå vært betydelige i en rekke oljerelaterte aksjer. Sektoren har i et halvt år nå vært preget av 
forventinger om fremtidig lavere oljeetterspørsel i lys av en svakere verdensøkonomi. Vi tror 
oljefrykten har vært stor, og at investorene har posisjonert seg deretter! 
 
Etterspørselssiden i det fysiske oljemarkedet har imidlertid vært relativt stabil, sannsynligvis fordi 

oljeprisen er på et lavt nivå. Ser man over tid er det en utrolig nær korrelasjon mellom utvikling i 

global BNP-vekst og oljepris. Og der ligger nok nøkkelen til veien videre for de oljerelaterte aksjene. Vi 

synes mange av de norske aksjene i sektoren ser veldig attraktive basert på lav prising, høy 

utbyttegrad og lave forventninger, og er i FORTE Trønder posisjonert deretter.            

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. 


