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Mars 2020 

Måneden ingen har sett maken til 
 
Spredningen av koronaviruset uroet markedene også i mars, og ga noen av de største og raskeste 
fallene vi har sett i det norske aksjemarkedet. Viruset smitter hurtig mellom mennesker, og viruset 
har spredd seg til alle kontinenter. Som følge av viruset har verdens aksjebørser falt mye. Samtidig 
har oljeprisen sunket mye. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs sank 14,83 prosent i mars, og er ned 24,08 prosent hittil i år. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 13,50 prosent i mars, og er ned 21,37 
prosent hittil i år.  
 
I USA herjer nå koronaviruset, og der har de kommet sent inn med tiltak for å hindre smitte. Verst 
står det til i New York, hvor folk bor tett. Folketomme gater er et sjeldent syn i denne verdens-
metropolen. Lav aktivitet vil senke den økonomiske veksten betydelig. Det positive oppe i alt dette 
er klima. Renere luft i storbyene vil vel mange like. Som følge av svakere økonomisk utvikling på 
grunn av koronaviruset senket den amerikanske sentralbanken (FED) innskuddsrenten med 0,5 
prosentpoeng i begynnelsen av mars. Midt i måneden senket FED signalrenten med 0,75 prosent til 
0 prosent.  I tillegg er det vedtatt en krisepakke på 2 000 milliarder dollar for å styrke næringslivet. 
Det jobbes hardt for å finne medisin mot viruset, men prognosene på dette er at det vil være klart 
først om 3-4 måneder. Den brede aksjeindeksen Standard & Poor 500 sank 12,5 prosent i mars.  
 
I Europa har koronaviruset medført mange dødsfall i Spania og Nord-Italia. Utbredelsen av viruset 
har kanskje passert toppen, selv om dette er vanskelig å fastslå. Det er innført portforbud, slik at folk 
oppholder seg innendørs for ikke å spre viruset videre. Bortsett fra dette er det ikke innført store 
økonomiske støttetiltak. EU lanserer imidlertid en låneordning verdt 100 milliarder euro som skal 
hjelpe medlemslandene å støtte bedrifter og arbeidstakere gjennom krisen.  Den europeiske 
sentralbanken har fra før holdt en signalrente på -0,4 prosent. Nå starter de opp igjen med 
støttekjøp av obligasjoner. 
Den europeiske økonomien var skral fra før, og det blir mest sannsynlig negativ vekst en stund. Det 
er muligheter for resesjon, dvs. to påfølgende kvartaler med negativ vekst. Det har vært forskjellig 
tilnærming til bekjempelse av viruset fra land til land. I Sverige kom de veldig sent i gang med tiltak, 
og det har tatt tid å innse hvor vanskelig situasjonen egentlig er. 
 
Kinesisk økonomi har kommet delvis over koronakrisen, og aktiviteten begynner å komme i gang 
igjen. Flere fabrikker er kommet delvis i gang. Den økonomiske veksten vil bli svak i år, men Kina vil 
være landet som kommer først i gang etter pandemien. Kinas eksport falt hele 17 prosent i årets to 
første måneder på grunn av koronaviruset. Trolig vil den kinesiske eksporten ta seg opp igjen i andre 
kvartal. 
 
På en eller annen måte må den kinesiske tradisjonen med matmarked med levende dyr avvikles. 
Det vil bli en reaksjon fra verdenssamfunnet på dette når virusfaren er over.        
 



Futures-prisen på olje sank 46,9 prosent fra 49,67 dollar per fat til 26,35 dollar per fat i mars. Det var 

møte i OPEC i begynnelsen av mars, og mange håpet at dette skulle avstedkomme en reduksjon i 

produksjonen, som ville ha balansert oljemarkedet. Russland ville ikke støtte OPEC i å kutte i 

produksjonen. Resultatet av dette ble at Saudi-Arabia åpnet kranene og produserer for fullt. Dette har 

medført at oljeprisen har vært i fritt fall i mars. OPEC skal snart møtes igjen, men Saudi-Arabia har 

oppnådd flere ting: Skiferoljeprodusentene i USA vil gå konkurs med den lave oljeprisen. Samtidig vil 

andre oljeprodusenter utenfor OPEC,  slik som Russland og Norge slite. Dette får ekstra god effekt når 

pandemien råder samtidig. 

 

Norsk økonomi blir hardt rammet under et oljeprisfall i denne størrelsesordenen. Den relativt lave 

oljeprisen har sendt norske kroner ned i kurs, sammenlignet med euro og dollar. Dollaren kostet på et 

tidspunkt i midten av mars hele 12 kroner. I slutten av måneden har Norges Bank støttekjøpt norske 

kroner for å stagge svekkelsen av valutaen. Vi tror på en høyere oljepris fremover, kombinert med 

styrking av norske kroner. Dette begrunner vi med at det innbakt mye negativt i makrobildet om 

dagen.  

 

Den norske arbeidsledigheten var, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, 

sesongjustert for perioden desember til februar. Dette er noe lavere enn forrige måling, som viste en 

ledighet på 3,9 prosent. I mars er situasjonen blitt helt annerledes. Veldig mange bedrifter permitterer 

ansatte, og mange blir arbeidsledige. Det er blitt innført massive hjelpetiltak for at bedriftene skal 

holde hjulene i gang, slik at arbeidsledigheten ikke blir uhåndterlig.   

 

Koronaviruset har styrket amerikanske dollar og mange andre valutaer har sunket i verdi. Viruset vil 

etter hvert passere en topp i utbredelse, og da vil vi kunne se en bedre utvikling i den globale 

økonomien. Markedene begynner å se gjennom dette, fordi det oppfattes som forbigående støy. 

Samtidig vil den globale veksten bli noe lavere, fordi fabrikker rundt om i verden har vært stengt en 

periode. Vi forventer at vi begynner å nærmer oss et godt kjøpstidspunkt i aksjemarkedene, fordi 

aksjemarkedene begynner å stige så snart en ser en lysning i horisonten.   

 

 

Utvalgte nøkkeltall for mars 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.03.20

OSEBX -14,83 % 10 års stat, Norge 0,84

MSCI AC World -13,50 % 10 års stat, USA 0,70

S&P 500 -12,51 % 3 mnd NIBOR 1,06

FTSE 100 -13,81 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 10,66 % Brent Future -46,95 %

Euro/USD 0,03 % Gull 1,71 %

Euro/NOK 10,88 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.03.2020:    97,9279 

FORTE Pengemarked leverte -0,88 prosent avkastning i mars, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,36 

prosent. Hittil i år er fondet ned -0,52 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,49 prosent.  

 

Ved utgangen av mars var 3 måneders Nibor ned 66 basispunkter, sammenlignet med utgangen av 

februar, til 1,06 prosent.  

Kilde: Online Trader 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var opp 66 basispunkter i mars, og dette hadde 

meget negativ avkastning for fondet.  

 

Årsaken til lavere 3 måneders Nibor er at Norges Bank har senket sin innskuddsrente fra 1,5 prosent 

til 0,25 prosent i mars som følge av utbruddet av koronaviruset som ble definert som en pandemi av 

WHO. Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske 

bedrifter og husholdninger å komme seg gjennom en krevende tid. Når tiltakene for å begrense 

smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg 

opp raskere. Lav rente vil medføre høyere priser på realaktiva, slik som aksjer og eiendom. 

Etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer tiltar med lav rente. 

 

Avkastningen for FORTE Pengemarked vil mest sannsynlig bli bedre fremover på grunn, av det høye 

kredittpåslaget for seniorlån. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.03.2020:    102,3360 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på -8,58 prosent i mars, mens referanseindeksen, NORM, var ned 

0,79 prosent. Hittil i år er fondet ned 7,59 prosent, mens indeksen er opp 0,10 prosent. Det er først og 

fremst vesentlig høyere kredittpåslag som har hatt særdeles negativ effekt for fondet denne måneden. 

Det positive med dette er at effektiv rente fremover blir mye høyere. 

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 0,80 prosent (ned 65 basispunkter), mens den 

oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 66 basispunkter til 1,06 prosent. Endringene i rentene ga 

liten kortsiktig positiv effekt for fondet, fordi 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 øker 

når de langsiktige rentene er blitt lave. Det vil si høye kurser. Årsaken til rentefallet er at Norges Bank satte ned 

sin innskuddsrente i to omganger i mars. På sitt ordinære rentemøte satte sentralbanken ned innskuddsrenten 

med 0,5 prosent. Noen dager etterpå da koronaviruset ble erklært som en pandemi av WHO, satte Norges Bank 

ned innskuddsrenten med 0,75 prosent. Innskuddsrenten er nå på rekordlave 0,25 prosent. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av mars har kredittpåslaget blitt vesentlig høyere, og har kommet en god del over det som var 

høyeste nivå under finanskrisen (700 basispunkter). Kredittpåslaget var på det høyeste oppe i 900 

basispunkter for fondsobligasjoner i løpet av måneden. Alle banklånene har sunket mye i kurs i løpet av 

mars, og vi snakker da om økning i kredittpåslaget tilsvarende 437 basispunkter på fondsobligasjoner, 

237 basispunkter på ansvarlige lån og 87 basispunkter på seniorlån. Årsaken er at kredittpåslaget på 

utenlandske bankpapirer har økt som følge av frykten for koronaviruset. Kredittpåslaget begynte å 

synke de siste dagene i mars, og det har ført til bedre kortsiktig utvikling for fondet.   

Ved utgangen av mars var effektiv rente i fondet på ca. seks prosent. I en periode der Nibor-rentene er 

på rekordlavt nivå, vil en slik avkastning være god å ta med seg.  



FORTE Kreditt 

 

FORTE Kreditt opplevde markant fallende obligasjonskurser i mars. Koronakrisen har resultert i 

inntektstap og svekket kredittverdighet for en rekke utstedere. Da markedsuroen var på sitt verste følte 

vi at det var riktig, med Finanstilsynets godkjennelse, å midlertidig utsette  tegnings- og 

innløsningsretten. 

Finansmarkedene opplevde kraftig forsterket uro i mars. Nedstengning av virksomheter har ført til 

inntektsfall for bedrifter og permitteringer for ansatte. Nedturens bredde, i form av geografi og 

sektorer, gjør denne krisen til en potensielt langt mer alvorlig hendelse enn tidligere hendelser som 

«oljesmellen» og «finanskrisen». Vi vil med sikkerhet se langt høyere frekvenser av restruktureringer 

og konkurser i tiden fremover. Markedets prising av forventninger om en høyere frekvens av 

kreditthendelser forårsaket kursfallene som vi observerte i mars. 

Oljeprisen kan sees som en indikator på økonomisk aktivitet, og den er svært viktig for mange 

utstedere som er representert i porteføljen. Oljeprisfallet var nå både brattere enn hva vi så under 

«oljesmellen» i 2015, og oljeprisen falt til enda lavere nivåer. Oljeprisen over siste fem år er illustrert i 

figuren under.  

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



Da vi gjennomførte lukkingen skyldtes det at markedsuroen gjorde det vanskelig å selge beholdningene 

i fondet til meningsfylte kurser. Det er viktig for oss å kommunisere at den midlertidige stengningen 

gjøres for å beskytte gjenværende andelshavere. High Yield obligasjoner er mindre likvide enn mange 

andre investeringer. Ettersom fondet har daglig likviditet og fondet har hatt betydelige innløsninger 

over siste år, så har porteføljelikviditeten i gjenværende beholdninger blitt svekket. Dette innebærer at 

lukkingen kan vedvare i noen tid. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.03.2020:    160,5522 

Oslo Børs’ fondsindeks falt med 15,4 prosent i mars, mens FORTE Norge hadde en avkastning på -17,8 

prosent. FORTE Norge ligger som nummer ni av 88 norske aksjefond siste to år og som nummer tre 

siste tre år.  

FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar! 

Oljeprisen svekket seg med over 24 dollar i løpet av måneden grunnet svakere etterspørsel i 

forbindelse med koronaviruset og økt tilbud fra Russland og Saudi-Arabia. Prisen på brent olje var ned 

til 25,9 dollar per fat ved utgangen av mars. Innen oljerelatert sektor var Aker BP, TGS og Equinor 

negative bidragsytere i FORTE Norge i mars, og BW Offshore var eneste positive aksje i fondet innen 

sektoren. 

Lakseprisen hadde en svak utvikling i mars og endte omkring 50 kroner per kilo for laks rundt 4-5 kg. 

Etterspørselen svekket seg spesielt mot restaurantmarkedet og flyfraktmulighetene ble redusert. Den 

aksjen innen sjømatsektoren som bidro til positiv avkastning i FORTE Norge i mars var Lerøy Seafood, 

mens MOWI bidro mest negativt. 

I industrisegmentet bidro Norsk Hydro til negativ utvikling i porteføljen i mars da makroøkonomien 

svekket seg kraftig og etterspørselen etter aluminium ble redusert. Kongsberg Gruppen ga imidlertid et 

positivt bidrag i FORTE Norge denne måneden.  

Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Telenor, Crayon og ATEA positivt i FORTE Norge i 

mars, mens Schibsted var negativ grunnet svakt sentiment innen sektoren.  

Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde DNB og Storebrand negative bidrag til 

fondets avkastning i mars, da rentene falt kraftig og usikkerheten for økte tap hos bankene. Imidlertid 

ga Entra og Gjensidige en positiv avkastning i FORTE Norge denne måneden. 

Innen shipping segmentet bidro Wallenius Wilhelmsen negativt på grunn av viruskonsekvenser, mens 

Golden Ocean bidro svakt positivt til avkastningen i fondet denne måneden, da tørrlastratene ser ut til 

å ha bunnet ut.  

Vi startet året brått med fokus på hvilke konsekvenser koronaviruset kan skape for menneskene i 

verden og deretter eventuelt for makrobildet. Dette eskalerte ytterligere i mars og Oslo Børs falt over 

femten prosent, og antallet smittede og døde av koronaviruset økte raskt. Selskapene har begynt å 

rapportere at de kutter i eller avstår fra å betale utbytte for 2019, som en følge av koronakrisen. 

Fokuset er fortsatt på makrobildet og om virusproblematikken vikler verden inn i en resesjon, som er 

enten U- eller L-formet. Vi håper og tror på det første, og at de fleste bedriftene kommer seg gjennom 

denne krisen i løpet av 2020, uten alt for store konsekvenser for inntjeningen i 2021. 

 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.03.2020:    170,5699 

FORTE Global fikk en avkastning på -8,54 prosent i mars. Hittil i år har avkastningen vært på -15,32 prosent. 

Sektorer som helse og konsumvarer gjorde det relativt sterkt, mens sektorer som energi og finans gjorde det 

relativt svakt. 

Koronakrisen trakk ned verdien på verdens børser i mars. Nedstengningen av næringslivet på flere kontinenter vil 

svekke bedriftenes inntjening i tiden som kommer. Flere bedrifter enn vanlig vil ikke klare seg. 

Figuren viser utviklingen i ulike sektorporteføljer relativt til verdensindeksen. Energisektoren har en særlig negativ 

utvikling, men også finans og industri har måttet lide under den rådende krisen.  

Sektorer som har gjort det relativt sterkere er helsetjenester, konsumvarer, informasjonsteknologi og forsyning. 

Heldigvis er sektor-ETFer i disse sektorene viktige plasseringer i fondet. Alle faktorporteføljene, med unntak av 

verdi, har hatt en høyere avkastning enn verdensindeksen. Sektor- og faktor-eksponeringene har bidratt positivt til 

den relative avkastningen i fondet. Valutasikringen, som vi har omtalt tidligere, har bidratt negativt. Denne 

eksponeringen er nå tatt av. 

Det er vanskelig å finne vendepunkter i markedet. Det eneste vi er sikre på er at kursene er lavere, og at 

koronakrisen vil ta slutt. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Vi har fått en tøff start på 2020 i FORTE Trønder. Etter en tung februar, eskalerte børsfallet i mars, og 

fondet falt med 26,5 prosent. Oslo Børs’ fondsindeks var ned 15,4 prosent. FORTE Trønder er fortsatt i 

toppen blant norske aksjefond basert på fem års historikk. 

En svært negativ utvikling i spredningen av koronaviruset preget markedet denne måneden, i 

kombinasjon med at det utvidede OPEC-samarbeidet slo alvorlige sprekker i forhold til å begrense 

produksjon av olje, i en tid med betydelige nedgang i etterspørselen. Det var hovedsakelig fondets 

overvekt i en rekke oljerelaterte aksjer som bidro til at FORTE Trønder falt mer enn indeks. Måneden 

som helhet kan oppsummeres som svært volatil fra dag til dag, og med store kursutslag på selskaps- og 

sektornivå.  

Oljeprisen nærmest halverte seg i mars til 25,9 dollar per fat, og preget naturlig nok de oljerelaterte 

aksjene i fondet. Aker BP, som er blant fondets største posisjoner innen sektoren, endte måneden ned 

rundt 40 prosent. Okea, Akastor, Subsea 7 og TGS Nopec var alle ned mellom 40 og 50 prosent. Equinor 

falt 7 prosent, etter tidvis store svingninger og en sterk avslutning på måneden.  

Også mange av selskapene innen industrisegmentet er alvorlig preget av at all internasjonal handel er i 

«pausemodus». Norsk Hydro, Kværner, Elkem og Kongsberg Automotive har alle meldt om delvis 

nedstengt produksjon for en periode, noe som utvilsomt tærer på selskapenes bufferkapital.  

Kongsberg Automotive meldte nylig at de som følge av bråstopp i omsetningen, ser seg nødt til å styrke 

balansen i form av en kombinasjon av aksjeemisjon og lån. Selskapets pressemeldinger beskriver 

egentlig hvor raskt dette har skjedd; «I første halvdel av mars så vi relativt normale inntekter. Den 

tredje uken i mars så vi fall i inntektene på 10-15 prosent, mens vi uken etterpå så fall på ytterligere 50 

prosent.» Kongsberg Automotive var ned 58 prosent i mars, mens Kværner og Elkem begge falt rundt 

25 prosent. Norsk Hydro var ned rundt 15 prosent, og prises nå til rundt halvparten av bokførte verdier, 

et nivå vi sist så i forbindelse med finanskrisen.   

Blant bank- og finansselskapene i FORTE Trønder, var DNB og Storebrand ned henholdsvis 25 og 30 

prosent. Aker falt 44 prosent, som følge av tilvarende svak utvikling i investeringsselskapets 

aksjeportefølje.  

Telekom- og teknologiselskapene i fondet klarte seg alle betydelig bedre enn markedet for øvrig i mars. 

Telenor steg en prosent. Kahoot, som vi tok inn i fondet etter kraftig børsfall i februar, var opp 15 

prosent. Vi har valgt å selge i begge på denne relative styrken, og har blant annet tatt inn IT-selskapet 

Crayon. Vi har også kjøpt oss ytterligere opp i Nordic Semiconductor, som endte måneden ned seks 

prosent.  

Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i mars, var Frontline fondets mest positive bidragsyter. Som 

følge av historisk høye tankrater, steg aksjen rundt 40 prosent i mars. Også her valgte vi gradvis å ta 

gevinst, da vi tror styrken i tankmarkedet er av midlertidig karakter. Vi har imidlertid valgt å kjøpe oss 

opp i et annet segment innen shipping, tørrlastrederiet Golden Ocean Group. Selskapet har blitt hardt 

rammet av at Kina nærmest har stått stille i første kvartal. Vi tror imidlertid at selskapet nå går inn i en 

sesongmessig god periode, som trolig vil forsterkes av stimuli fra kinesiske myndigheter. Vi har for øvrig 

også tatt inn både Salmar og Mowi i porteføljen, etter at begge sjømataksjene falt rundt 20 prosent i 

mars.      

Kurs per 31.03.2020:    168,0223 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



Selv om vi fortsatt er i en fase hvor de reelle makroøkonomiske konsekvensene av virusutbruddet og 

varigheten av krisen er ukjent, tror vi ikke at dette fører til en vedvarende økonomisk nedtur. Vi 

registrerer at man i Kina ser tegn til at handel og produksjon tar seg betydelig opp igjen, og forventer at 

dette også etter hvert vil skje i andre deler av verden som er rammet. I lys av at USA, selve bærebjelken 

i den globale økonomien, ble rammet av viruset så sent, er vi imidlertid forberedt på at det kan bli verre 

før det blir bedre - også på børsen. Når man imidlertid ser tilbake på alle store korreksjoner i 

aksjemarkedet, bør man som investor eller småsparer ha i bakhodet at børsene alltid bunner ut før de 

gode nyhetene kommer. Mest sannsynligvis vil nyhetsstrømmen på makro- og mikronivå også denne 

gangen være negativ lenge etter at børsen har bunnet.   

 

 



Faktorallokering i globale aksjer 

De siste tyve årene har gitt oss en interessant debatt om faktorer i aksjemarkedet. Debatten har krysset 

både akademia og praktikere. Ulike aktørers tilnærming til faktorinvestering har vært sprikende i 

tilnærmingen til faktorene. Her forsøker jeg å knytte faktorer til makroøkonomien for globale 

aksjeinvesteringer. 

Faktorer, stiler, smart beta eller stilfaktorer. Kjært barn har mange navn. Begrepene refererer til 

egenskaper ved aksjer som ikke dreier seg om statiske egenskaper som sektor eller geografi. Slike 

egenskaper kan være nøkkeltall, men andre egenskaper kan definere en stil, eller faktor. Det store 

antallet faktorer som er identifisert i litteraturen gjør at praktikere snakker om the factor zoo, på norsk 

vil det passe bedre å si faktorjungelen. 

Begrepet avslører tilnærming du legger til grunn. Hvis du gjør smart beta, holder du en eksponering 

nær markedsporteføljen, men med en helning mot selskaper som har egenskaper knyttet til en høyere 

risikopremie. Gjør du stilinvesteringer, spesialiserer du deg på én faktor, eller faktorrotasjon. Gjør du 

faktorinvesteringer, leter du etter egenskaper som gir vinnere i aksjemarkedet. 

Et viktig skille er om du gjør en enkeltfaktor-strategi, eller en multifaktor-strategi. En multifaktor-

strategi sier at meravkastning ikke nødvendigvis manifesterer seg samtidig. Det er derfor er mulig å 

høste diversifiseringsgevinster ved å blande ulike faktorer i porteføljen.  

Multifaktor-tankegangen et ett utgangspunkt for denne kommentaren. Kan du blande faktorer som har 

en høyere risikopremie enn markedet som helhet på en måte som er diversifiserende? Dernest, kan du 

finne indikasjoner på hvilke faktorer som vil ha en sterkere risikojustert avkastning i nær fremtid? 

Et praktisk utgangspunkt for denne kommentaren er at MSCI nå publiserer faktorindekser for en liten 

samling faktorer: verdi, kvalitet, størrelse, momentum, kvalitet, dividende yield, og lav-volatilitet. 

Forestilling om at ulike faktorer er knyttet til ulik risikopremie samtidig som det finnes en kortsiktig 

dynamikk der de ulike faktorene veksler på å bidra, passer godt til en statistisk kointegrasjons-analyse. 

En slik tilnærming blander en langsiktig trend med en kortsiktig dynamikk. 

For å hjelpe en slik modell med å identifisere vinnere kan vi legge til statistikker som tar temperaturen 

på markedet. I denne øvelsen har jeg benyttet meg av VIX, Financial Conditions Index og PMI. Disse er 

valgt fordi de har en fremoverskuende karakter (jeg er klar over at det er enn viss multikolinearitet).  

Figuren illustrerer utviklingen i fire av faktorindeksene, reindekserte til å begynne på verdi 100 i 2001, 

men illustrert logaritmisk, for å ta ut rentes-rente-effekten. Historikken er forkortet i figuren for at de 

modell-baserte fremskrivningene skal synes bedre. Alle verdier i grafen etter siste årsskifte er en 

fremskrivning. Jeg bruker er bevisst ikke begrepet prognose fordi fremskrinvningen bare er basert på 

informasjon i modellen. Modellbaserte konfidensintervaller er illustrert ved stiplede linjer.  

Ved årsskiftet fremstod kvalitetsfaktoren som den mest attraktive. Kvalitetsfaktoren representerer 

selskaper med høy egenkapitalavkastning, stabil vekst i inntjeningen og lav gjeld. I skrivende stund har 

kvalitetsindeksen slått verdensindeksen med et par prosentpoeng hittil i år. 

Det er noen styrker og noen svakheter ved en slik tilnærming: det kan være vanskelig å få tilstrekkelig 

statistisk forklaringskraft til å stole på modellen (et vanlig problem med finansielle data), tilnærmingen 

er bygget på en trendfølger-filosofi. Implementeringen av strategien er likefrem fordi det finnes 

sektornøytrale faktor-ETFer. Koronavirus-utbruddet har endret markedsutsiktene. 

 



 

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. 

 
 
I dag er denne modellen i utvikling for om mulig å inngå i hva vi kaller modell-biotopen for forvaltningen av 
FORTE Global. Enkelte vil ikke se koblingen mellom faktorer og makro som god latin, men jeg tror at den har 
potensiale. 
 

 


