
Månedsrapport 

Desember 2019 

Et meget godt børsår 
 
Til tross for utsikter til handelskrig mellom USA og Kina og hard Brexit, har de globale 
aksjemarkedene steget kraftig og 2019 vil gå inn i historiebøkene som et meget godt aksjeår. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 3,21 prosent i desember, og er opp hyggelige 16,51 prosent i år. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 3,52 prosent i desember, og er opp 
hele 26,60 prosent i år. 2019 var et meget godt år på verdens aksjebørser.  
 
I USA vokste økonomien med 2,1 prosent årlig vekst i tredje kvartal. Det forventes en noe lavere 

vekst i fjerde kvartal 2019. Mest sannsynlig har den økonomiske veksten i USA begynt å sakke 

farten, uten at det er noen dramatisk endring. Det er likevel nok til at den amerikanske 

sentralbanken har satt ytterligere rentehevinger på vent for å avvente videre økonomisk vekst. Den 

amerikanske industrien økte med 1,1 prosent i november, og dette tolkes som en meget positiv 

utvikling. Arbeidsmarkedstallene har vært svake utover sensommeren/høsten, men det kom et 

oppsving i tallene i november. Samtidig er forventningen for desember skrudd opp.  

Arbeidsledigheten er kommet ned i 3,5 prosent. Gjennomsnittlig timelønn har økt med tre prosent 

siste år.  Det er dessuten en tendens at det utlyses langt mindre antall jobber enn tidligere. Dette 

viser at USA er kommet godt inn i en konjunkturoppgang. Aksjemarkedet i USA har satt pris på den 

gode utviklingen, og sendte den brede aksjeindeksen Standard & Poor 500 opp hele 28,9 prosent i 

2019, etter å ha steget 2,86 prosent i desember. 

I Eurosonen var innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien ned fra 46,9 til 46,3. Dette var likevel 
bedre enn forventet. Tyskland er blant de landene som drar indeksen ned. Her ble den målt til 49,4. 
PMI har vært under 50 i hele 2019, og dette vitner om en svak utvikling i økonomien. Årlig inflasjon 
ble rapportert til én prosent i eurosonen og 1,3 prosent i EU. Arbeidsledigheten i eurosonen er på 
7,5 prosent og 6,3 prosent i hele EU. Den stabile inflasjonen og den stadig fallende 
arbeidsledigheten er et svakt positivt tegn i EU. Årlig økning i timelønn var på 2,6 prosent i 
eurosonen og 3,1 prosent i EU. Den europeiske sentralbanken, ESB, holder fortsatt sin 
innskuddsrente på -0,4 prosent. Det pågår derfor fortsatt en penge politisk stimulanse av 
økonomien i eurosonen. Det største problemet i EU er imidlertid at millioner av unge, under 25 år, 
går arbeidsledige. Blant de unge under 25 år er arbeidsledigheten 15,6 prosent i eurosonen og 14,4 
prosent i hele EU. Aksjeindeksen Euronext 150 steg hele 24,8 prosent i 2019, etter å ha steget 2,7 
prosent i desember. 
 
Kina rammes av den amerikanske tollen på kinesiske varer. Svakere ordretilgang og eksport 

medfører svakere kinesisk vekst. Både USA og Kina har imidlertid meldt at de vil inngå en fase 1 

handelsavtale.  



Mye tyder på at denne avtalen blir undertegnet på nyåret. Dette vil i så fall være godt nytt for 

kinesisk økonomi. Den brede aksjeindeksen Shanghai CSI 300 Index steg hele 36,1 prosent i 2019, 

etter å ha steget 7,0 prosent i desember. 

Futures-prisen på olje steg 9,13 prosent fra 60,48 dollar per fat til 66,00 dollar per fat i desember.  
For hele 2019 gikk oljeprisen opp 22,68 prosent etter å ha startet året på 53,80 dollar per fat. 
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. Børsnoteringen av Aramco 
medfører at Saudi-Arabia vil støtte godt opp rundt oljeprisen. Vi tror derfor på en høyere oljepris 
fremover, kombinert med styrking av norske kroner.  
 
Spotprisen for laks var i området rundt 70 kroner per kilo i slutten av desember. Bedre etterspørsel 
og lavere tilbud har sendt prisen opp. Trolig vil lakseprisene holde seg oppe utover vinteren. 
 

Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden september til november. Dette er noe lavere enn forrige måling, som 
viste en ledighet på 3,9 prosent. Ledigheten er fortsatt på et relativt lavt nivå. En arbeidsledighet på 3
-4 prosent gir ikke press i økonomien. 
 

Etter et slikt år i aksjemarkedene, er det ikke utenkelig at markedene vil ha et noe svakere 

oppfølgingsår. Men med fortsatt bedring i de globale økonomiene, kan aksjene stige videre.    

Utvalgte nøkkeltall for desember 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.12.19

OSEBX 3,21 % 10 års stat, Norge 1,55

MSCI AC World 3,36 % 10 års stat, USA 1,90

S&P 500 2,56 % 3 mnd NIBOR 1,86

FTSE 100 3,27 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -6,34 % Brent Future 10,22 %

Euro/USD 1,66 % Gull 3,49 %

Euro/NOK -3,02 %

NB! Kurs USD/NOK per 31.12.19



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.12.2019:    100,5527 

FORTE Pengemarked leverte 0,08 prosent avkastning i desember, mens referanseindeksen, ST1X, steg 
0,15 prosent. I år kom fondet opp 1,88 prosent, mens referanseindeksen gikk opp 1,16 prosent.  
 
I desember sank 3 måneders Nibor fire basispunkter til 1,80 prosent. Vi forventer at 3 måneders 

Nibor vil holde seg rundt dette nivået fremover, ettersom Norges Bank har signalisert at de vil holde 

sin innskuddsrente på 1,5 prosent lenge. 

Kilde: Online Trader 

 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var uforandret i desember, og dette hadde 
ingen påvirkning på fondet.  
 

Årlig kjerneinflasjon ble i november målt til 2,0 prosent, noe som er identisk med Norges Banks mål 
for inflasjonen. Det antas derfor at Norges Bank ikke kommer til å endre sin innskuddsrente på lang 
tid, men Forte Pengemarked gir en høyere avkastning desto høyere Norges Bank setter sin 
innskuddsrente. Ved inngangen til 2019 var 3 måneders Nibor på 1,27 prosent. Nå er den på 1,80 
prosent, slik at inngangen til 2020 er bedre enn inngangen til 2019.  
 

En nyemisjon i Bank Norwegian på veldig høyt kredittpåslag, medførte at fondet måtte prise ned et 
verdipapir fra samme bank. Dette medførte at fondet sank 10 basispunkter. Denne nedprisingen vil 
imidlertid fondet nyte godt av fremover, fordi effektiv rente i fondet steg etter nedprisingen. 
 

Avkastningen i 2020 vil derfor med stor sannsynlighet legge seg på et høyere nivå enn de 3 siste 

årene, hvor rentene har vært rekordlav. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.12.2019:    113,3652 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på hele 5,61 prosent i 2019, mens referanseindeksen, NORM, var 

opp 2,38 prosent. I desember er fondet opp 0,48 prosent, mens indeksen har gått 0,06 prosent. Ingen 

investment grade obligasjonsfond klarte å følge FORTE Obligasjon på avkastning i desember! Det er 

først og fremst lavere kredittpåslag som har hatt svært positiv effekt for fondet. 

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,95 prosent (opp 4 basispunkter), 

mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 4 basispunkter til 1,80 prosent. 

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

rentefølsomhet. På den annen side vil lavere 3 måneds Nibor medføre noe lavere løpende rente i 

fondet, samtidig som investeringsrisikoen i faste renter faller når de langsiktige rentene øker. 

5 års Nibor fastrente startet året på 1,80 prosent, og har dermed steget 0,15 prosent i 2019. 

3 måneders Nibor startet året på 1,27 prosent, og endte da opp 0,53 prosent. 

I desember har fondet vært med på emisjon av et seniorlån i Bank Norwegian og ansvarlige lån i BN 

Bank og Sbanken.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget, det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån, for 

fondsobligasjoner sank 6 basispunkt i desember, for ansvarlige lån sank kredittpåslaget 4 basispunkter 

og for seniorlån var kredittpåslaget uforandret i desember.  

Selv om det har vært relativt stor inngang i kredittpåslag i 2019, er kredittpåslaget fortsatt høyt i 
historisk sammenheng. Figuren over viser inngangen i kredittpåslag for ulike typer bankobligasjoner 
for banker klasse 2, som er regionbanker som SMN, Sparebanken Sør, Sparebanken Rogaland o.l. Den 
store inngangen i kredittpåslaget har hatt meget positiv effekt på avkastningen i fondet i 2019. 
 
Et relativt høyt kredittpåslag, og en relativt høyere 3 måneders Nibor, gir høye kupongrenter. Det betyr 

god avkastning for fondet ved inngangen til 2020. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.12.2019:    90,9810 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 0,81 prosent i desember. Hittil i år har avkastningen vært på -4,57 

prosent. Markedssentimentet har vært positiv for risikoaktiva gjennom måneden. Noe som reflekteres 

i den gode avkastningen. 

Desember utgjorde en positiv avslutning på et svakt år for FORTE Kreditt. Eksponeringer som trakk 

avkastningen ned gjennom året representerer både spesifikk risiko (eksempel: Dof Subseas behov for 

å reforhandle sine lån som endte med en forlengelse av obligasjonslånet) og systematisk risiko 

(eksempel: fondet er posisjonert for høyere obligasjonskurser i riggobligasjonslån, disse hadde en 

negativ utvikling, særlig i september. Se også kommentarer om energisektoren for FORTE Global.). En 

posisjonering basert på det totale makrobildet, eller makrotemaer, er karakteristisk for 

investeringsstrategien i FORTE Kreditt. Vi er særlig glade for den positive utviklingen i desember siden 

vi i forrige måneds skråblikk hevdet at makroforholdene lå godt til rette for et jule- og nyttårsrally i 

kredittmarkedet. 

De viktigste positive bidragene kom fra Transocean (+73 basispunkter (bp)), Ensco Jersey Finance (+48 

bp) og Valaris (+39 bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra BOA OCV (-44 bp), Floatel 

International, (-43 bp) og Olympic Subsea (-25 bp). 

Riggobligasjonene ledet an i desember, noe som ikke bør komme som noen overraskelse siden de 

samme obligasjonene trakk avkastningen ned tidligere i høst, særlig i september. Kredittmarkedet er 

ofte preget av en hurtig innhenting når det forekommer kursfall som ikke er fundamentalt fundert. De 

negative bidragsyterne er langt mer interessante. BOAs obligasjonslån er et pantelån der det endelige 

oppgjøret vil være avhengig av hvilken pris som oppnås for de fartøyene som utgjør 

pantesikkerheten. Våre diskusjoner tyder på at for dagens kurs er det en positiv forventing til det 

endelige oppgjøret i denne obligasjonen. Floatel er også en panteobligasjon. Etter samtaler med 

analytikere, ser vi de lave omsetningene i dette lånet som overraskende. En mulig forklaring er at 

disse obligasjonene har fått en lavere kredittkarakter, og enkelte investorer kan ikke holde 

obligasjoner med den nåværende kredittkarakteren, noe som har ført til omsetninger på disse lave 

nivåene. Skulle dette være riktig kan vi forvente høyere kurser på nyåret. Olympic Subsea har vært 

omsatt lavt, og vi har selv solgt.   

I skrivende stund er markedssentimentet positivt for risikoaktiva. Vi har tilsvarende positive 

forventning til avkastningen i fondet i tiden fremover. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.12.2019:    221,5887 

FORTE Norges avkastning for hele 2019 ble 24,16 prosent, noe som er 4,96 prosentpoeng bedre enn 
Oslo Børs’ Fondsindeks. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 3,26 prosent i desember, mens fondet hadde 
en avkastning på 4,40 prosent. FORTE Norge ligger som nummer ti av 86 norske aksjefond i 2019 og 
nummer seks siste to år!   
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar! 
 
Oljeprisen styrket seg med over fem dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var opp til 66 
dollar per fat ved utgangen av desember. Innen oljerelatert sektor var Equinor, Subsea 7, BW 
Offshore og Aker BP positive bidragsytere i FORTE Norge i desember. 
 
Lakseprisen hadde en god utvikling i desember og endte omkring 70 kroner per kilo, for laks rundt 4-5 
kg. De aksjene innen sjømatsektoren som bidro til positiv avkastning i FORTE Norge i desember var 
Mowi, Salmar, Grieg Seafood og Austevoll Seafood. 
 
I industrisegmentet bidro Kongsberg Automotive til meget god utvikling i porteføljen i desember, 
sammen med Scanship Holding, som igjen hadde det største bidraget i FORTE Norge denne måneden, 
da selskapet annonserte flere nye kontrakter.  
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Schibsted positivt, mens Telenor igjen hadde en 
svak måned etter en noe skuffende kvartalsrapport og utfordringer i Pakistan. 
 
Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde DNB, Gjensidige, Storebrand, Entra og 
Sparebank 1 SR-Bank et positivt bidrag til fondets avkastning i desember, da det var en positiv 
stemning for finansaksjer denne måneden. 
 
Innen shipping segmentet bidro Wallenius Wilhelmsen, MPC Container Ships og Golden Ocean med 
positiv avkastning i fondet denne måneden, grunnet bedre makroutsikter.   
 
Vi rundet av året med en meget sterk avslutning i det norske aksjemarkedet. Oslo Børs Fondsindeks 

har steget med hele 19,2 prosent, og gitt investorene en meget solid avkastning over de normalt 

forventede 7-8 prosentene i det norske aksjemarkedet. FORTE Norge har beriket andelseierne med 

24,16 prosent avkastning i 2019, noe vi er veldig fornøyd med. Vi takker for tilliten og vil gjøre vårt 

ytterste for å skape meravkastning i forhold til fondsindeksen også i 2020!   

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.12.2019:    201,4305 

FORTE Global hadde en avkastning på 0,23 prosent i desember. For 2019 ble avkastningen på hele 

24,96 prosent! Positive bidrag til avkastningen kom fra sektorene helse og teknologi, mens eiendom og 

forsyning leverte relativt svakt. 

Desember ga en fortsatt positiv avkastning for FORTE Global, noe som har bidratt til den høye 
avkastning for året. I løpet av desember gjeninnførte vi taktisk valutasikringsprogrammet for FORTE 
Global. Dette skyldes at vi tror at en styrkelse av kronen vil svekke verdien av globale aksjer målt i 
norske kroner. Valutasikringen vil motvirke dette. 
 
Taktisk valutasikring gjør det aktuelt å gjennomgå sikringsstrategien i FORTE Global: Normalt 
valutasikrer vi ikke beholdningene i FORTE Global. Dette skyldes dels at det er vanskelig å vite hvilken 
valutaeksponering en aksje har (inntekter og utgifter, gjeld og eiendeler denominert i ulike valutaer). 
Dernest er det en tendens til at når aksjemarkedet utvikler seg svakt, så utvikler viktige valutaer, som 
USD, EUR og JPY, seg sterkt. Åpen valutaeksponering gir derfor en diversifiseringsgevinst som er 
verdifull for andelseierne. På den annen side vil forhold som særlig har med kronen å gjøre være 
annerledes. Når vi nå har akseptert analytikeres råd om å sikre valutaen, så reflekterer dette et syn på 
at kronen skal styrke seg. Horisonten på denne posisjonen er tredje onsdag i mars. Markedsutviklingen 
kan føre til at vi tar av valutasikringen tidligere.  
 
I desember ga sektorene materialer, energi og forsyning de sterkeste bidragene, mens eiendom, 

industri og telekommunikasjon ga de svakeste bidragene. For året som helhet er det særlig to sektorer 

som har hatt en avvikende utvikling: informasjonsteknologi har gjort det særlig sterkt, og energi har 

gjort det særlig svakt (figuren viser den relative utviklingen for sektor ETFer som brukes som 

byggeklosser i FORTE Global, gjennom året). Vi kan legge merke til at trenden i energisektoren later til 

å ha snudd.    

Avkastningen i 2019 er høyere enn den forventede langsiktige forventede avkastningen for FORTE 

Global. Derfor forventer vi en lavere avkastning i 2020, samtidig opplever vi det globale risikobildet 

som relativt godartet, slik at vi også forventer positiv avkastning for det nye året.  

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Det ble en sterk avslutning på børsåret, hvor FORTE Trønder steg med 6,5 prosent i desember. Totalt 
ga fondet en avkastning på 22,9 prosent i 2019, som tilsvarer en meravkastning på 3,7 prosent i 
forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som var opp 19,2 prosent på året.  
 
FORTE Trønder er helt i teten blant norske aksjefond målt på 2 og 5 års historikk! 
 
Etter å ha brukt de seneste månedene til å vekte oss opp i en rekke oljerelaterte og sykliske aksjer, 
fikk vi i desember veldig godt betalt for denne eksponeringen. Det var hovedsakelig overvekten i disse 
sektorene som bidro til meravkastningen denne måneden.  
 
Oljeprisen var opp nærmere 9 prosent, til 66 dollar per fat i desember. Blant de oljerelaterte aksjene 
som bidro mest til fondets meravkastning denne måneden, var spesielt Aker Solutions, DNO, Aker BP 
og BW Offshore. Aker BP og BW Offshore er for øvrig de to selskapene innen sektoren som også bidro 
mest positivt på hele året. 
 
Av de sykliske aksjene som bidro til fondets positive avkastning i desember, utmerket Kongsberg 
Automotive og Elkem seg etter oppgang på henholdsvis 27 og 16 prosent. På den svake siden, var 
Norsk Hydro uendret i desember. Etter å ha kjøpt oss ytterligere opp i Norsk Hydro i desember, er 
aksjen nå en av de største posisjonene i fondet. 
 
Bank- og finansselskapene i FORTE Trønder hadde også en sterk avslutning på børsåret. Sparebank 1 
Midt-Norge, Storebrand og DNB var alle opp mellom 4 og 6 prosent. Verdt å nevne er at fondets 
egenkapitalbevis i Sparebank 1 Midt-Norge steg med 19 prosent i 2019, hvorpå utbytte kommer i 
tillegg. 
 
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i desember, var igjen Scanship Holding og Nordic 
Nanovector høyt oppe på vinnerlisten. Begge posisjonene ble imidlertid solgt denne måneden, etter å 
ha steget godt over 50 prosent siden de ble tatt inn i høst. Også Akastor bidro positivt i desember, opp 
12 prosent. På den svake siden var Telenor og Golden Ocean begge ned rundt 6 prosent, og bidro til at 
også børsåret endte med marginal negativ avkastning for disse.  
 
2019 ble altså et knallsterkt år for Oslo Børs, til tross for en svakere veksttakt i verdensøkonomien og 

mye støy rundt handelskrigen mellom USA og Kina. Ser man bak tallene for børsoppgangen her 

hjemme, står faktisk Orkla, MOWI, Bakkafrost, DNB og Tomra alene for nesten halvparten av 

oppgangen i fondsindeksen. På den svake siden var tungvektere i indeksen som Equinor, Telenor og 

Norsk Hydro alle ned i 2019. Ved inngangen til et nytt børsår er porteføljen i FORTE Trønder over 

vektet i oljerelaterte og sykliske aksjer, og preget av selskaper med en kombinasjon av attraktiv prising 

og høy utbyttegrad. Vi vil gjøre vårt ytterste for å skape god meravkastning for våre andelseiere også i 

2020!  

Kurs per 31.12.2019:    285,7308 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



Hvordan gir aktivt forvaltede norske FORTE aksjefond en merverdi for andelseierne? 

For litt over ett år siden skrev vi om norske aksjefond og evnen til å skape meravkastning hos norske 
fondsforvaltere i Skråblikk. Vi hadde gjort en undersøkelse der det virket som om det var blitt 
vanskeligere å skape meravkastning i de norske fondene de senere år. Trenden ser ut til å fortsette 
også i 2019, der det er store forskjeller mellom de aktivt forvaltede fondenes evne til å skape 
meravkastning.   
 
Vi i Forte Fondsforvaltning søker å skape meravkastning i de norske aksjefondene, hvert år med en 
relativt moderat aktiv andel. Aktiv andel viser hvor stor overlapping det er mellom fondets portefølje 
og den referanseindeksen fondet følger. FORTE Norge har i området 40-50 prosent aktiv andel og 
Forte Trønder vil typisk ha en aktiv andel på 45-60 prosent. Vår erfaring er at vi bør ha en aktiv andel 
som ikke er for lav, da det vanskelig å skape meravkastning, men heller ikke for høy, da det er lett å 
miste kontrollen på meravkastningen.  
 
Variasjonen i meravkastningen måles kvantitativt i tracking error (TE). TE utrykker den aktive risikoen 
til fondet, sett i forhold til Oslo Børs’ fondsindeks (OSEFX). Forvalternes evne til verdiskapning kan 
måles med informasjonsraten, IR. IR er meravkastningen per enhet volatilitet. TE og IR avgjør relativ 
avkastning. Det vil si at en TE på 3,7 som er et naturlig nivå for FORTE Norge, multiplisert med en IR på 
for eksempel 1 gir 3,7 prosentpoeng meravkastning i forhold til OSEFX. FORTE Trønder vil naturlig ha 
en andel selskaper med historisk forankring i Trøndelag og samtidig ha en noe høyere TE og aktiv 
andel enn FORTE Norge.  
 
Både i 2018 og i 2019 har våre norske aksjefond gitt andelseierne en god meravkastning i forhold til 
OSEFX, med en relativ lav risiko og standardavvik. Dette vil vi forsøke å fortsette med. FORTE Trønder 
har gitt akkumulert om lag 10 prosentpoeng meravkastning til andelseierne de to siste årene og 
FORTE Norge har gitt over 7 prosentpoeng meravkastning i samme periode. Begge fondene har levert 
en positiv IR som bekrefter god risikojustert avkastning. 
 
Utvelgelse av fond og forvaltere som skaper en positiv informasjonsrate (IR) over tid, har en 
signifikant betydning for investors oppnådde avkastning. Forvalteren må imidlertid evne å skape en 
positiv IR over tid, og TE bør ikke være for lav eller for høy. En veldig høy TE vil kunne skape en risiko 
for at treffprosenten blir lavere, så forvalteren kan risikere en lav eller negativ IR. Vi i Forte 
Fondsforvaltning søker å skape en positiv IR og meravkastning for våre andelseiere, og vil gjøre vårt 
ytterste for å oppnå dette også i 2020.  
 
Vi ønsker våre lesere et riktig godt nytt år!  

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. 


