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Kraftig lut må til for å få økonomiene i gang  

Det er solide tiltak som settes i gang i kjølvannet etter koronakrisen. Nullrenter og solide skattekutt, 

sammen med tiltak for å få folk i arbeid igjen. Med slike tiltak vil det bare være et spørsmål om tid før 

de store økonomiene er kommet godt i gang igjen. 

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,79 prosent i mai, men er ned 14,46 prosent hittil i år. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 4,35 prosent i mai, men er ned 9,16 

prosent hittil i år.  

I USA har demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd og koronaviruset preget 

situasjonen den seneste tiden. Under koronaepidemien har arbeidsløsheten steget betydelig. I april 

var arbeidsledigheten på over 20 millioner mennesker. Det er kommet til enda flere arbeidsledige, 

slik at en kan fort se at det kommer en runde nummer to med gigantiske ledighetstall i USA. Det er 

snakk om at hele 40 millioner mennesker er arbeidsledige. Dette utgjør omlag en fjerdedel av hele 

arbeidsstokken. Det pøses på med økonomiske virkemidler. Både store skattekutt og renter på 

rekordlave nivåer innføres for å demme opp for den gigantiske arbeidsledigheten. Aksjemarkedet i 

USA ser imidlertid lysere på situasjonen. Den brede aksjeindeksen Standard & Poor 500 steg 4,53 

prosent i mai.  

I Europa gikk arbeidsledigheten ned til 7,3 prosent i april. Det var på forhånd ventet en 

arbeidsledighet på 8,2 prosent. Den europeiske sentralbanken mener at økonomien i eurosonen 

kommer til å bli redusert med mellom 8 og 12 prosent i år. Til å finansiere gjenreisingen av 

økonomien etter koronakrisen, vil EU-kommisjonen låne 750 milliarder euro. Det blir første gang 

unionen stifter felles gjeld. Felleslånene skal tas opp i det åpne finansmarkedet og ha en løpetid på 

opptil 30 år. Nedbetalingen starter først i neste budsjettsyklus, altså fra 2028 frem til 2058. Før 

planen blir en realitet, må den godkjennes av de 27 medlemslandene og EU-parlamentet. Med 

negativ rente blir det vel ikke noe problemer med tilbakebetalingen. 

Kinas økonomi krympet 6,8 prosent i første kvartal i år. Vi må tilbake til 70-tallet for å finne 

tilsvarende fall i brutto nasjonalproduktet. Det er først og fremst den kinesiske eksporten som har 

avtatt. Svakere global etterspørsel og økte tollsatser på kinesiske varer slår ut i svak kinesisk eksport 

og økonomisk vekst. Korona viruset har herjet i Kina, men det er virusets gang på andre kontinenter 

som gir andregangs effekter inn i den kinesiske økonomien. Likevel er trolig Kina det landet som først 

får økonomisk oppgang etter koronaepidemien 

 



Norges Bank har for første gang i en mannsalder satt sin innskuddsrente til 0 prosent. Det blir svært 

spennende å se hvilken effekt dette får for norsk økonomi. Allerede ser det ut til at etterspørselen 

etter dyre realverdier, slik som store eneboliger og hytter, øker. Dette kan fort medføre mye høyere 

boligpriser 

 

Futures-prisen på olje steg formidable 33,42 prosent fra 26,48 dollar per fat til 35,33 dollar per fat i 

mai. De fleste økonomiene rundt om i verden er kommet inn i en svak oppstartsfase etter 

koronavirusets herjinger. I skrivende stund er oljeprisen økt til over 40 dollar fatet, så mye tyder på at 

oljemarkedet er i ferd med å komme i balanse. OPECs produksjonskutt har virket en måned, og det 

har åpenbart hatt god effekt på oljeprisen. 

 

Den norske arbeidsledigheten var, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,6 prosent av arbeidsstyrken, 

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

ledighet på 3,5 prosent. I mai er situasjonen blitt litt annerledes. NAV melder om 65 600 færre 

arbeidsledige i mai. Det er blitt innført massive hjelpetiltak for at bedriftene skal holde hjulene i gang, 

slik at arbeidsledigheten ikke blir uhåndterlig. En reduksjon i arbeidsledigheten må forventes 

fremover, selv om som det kan komme en konkursbølge.  

 

Spredningen av koronaviruset er avtagende, og fokuset er nå rettet mot å få økonomiene i gang igjen. 

Nullrente betyr at bedriftene med gjeld klarer seg bedre, og vil kunne se seg om etter nye 

investeringer. Arbeidsledigheten har økt kraftig, og det er særdeles viktig for økonomien å få folk i 

arbeid så fort som mulig. Aksjemarkedene har allerede snudd oppover.  

  

Utvalgte nøkkeltall for mai. 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.05.20

OSEBX 2,79 % 10 års stat, Norge 0,57

MSCI AC World 4,35 % 10 års stat, USA 0,65

S&P 500 4,53 % 3 mnd NIBOR 0,28

FTSE 100 2,97 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -5,02 % Brent Future 33,42 %

Euro/USD 1,44 % Gull 2,45 %

Euro/NOK -3,68 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 29.05.2020:    98,7654 

FORTE Pengemarked leverte 0,21 prosent avkastning i mai, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,07 
prosent. Hittil i år er fondet opp 0,33 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,59 prosent.  
 

I løpet av mai var 3 måneders Nibor ned 22 basispunkter, til 0,28 prosent. Årsaken er at Norges Bank 

senket sin innskuddsrente fra 0,25 prosent til 0,00 prosent i mai. Nyere statistikk viser at Norges Bank 

aldri tidligere har holdt 0 prosent innskuddsrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Online Trader 

 
Kredittpåslaget er marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor rentene ved nye låneopptak. 
Kredittpåslaget er fast i hele lånets løpetid. Påslaget varierer imidlertid i markedet over tid.  
Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var ned 66 basispunkter i mai, og dette hadde 
meget god effekt på fondet. Kredittpåslaget steg kraftig i mars, som følge av utbruddet av 
koronaviruset, men har kommet mye tilbake i april og mai da smittefaren har avtatt. 
 

Aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien. Tilbakeslaget forsterkes av 
at også landene rundt oss er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye. En 
lavere oljepris har bidratt til å svekke kronekursen. Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen 
fremover. Den økonomiske aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene 
trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå 
som før pandemien. 
 

Vi har tro på at avkastningen for FORTE Pengemarked vil bli bra fremover på grunn av det høye 

kredittpåslaget for seniorlån. Det svært lave rentenivået bidrar lite. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 29.05.2020:    109,3312 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 1,63 prosent i mai, mens referanseindeksen, NORM, var opp 

0,45 prosent. Hittil i år er fondet ned 1,27 prosent, mens indeksen er opp 1,69 prosent. Det er først og 

fremst noe lavere kredittpåslag som har gitt fondet god avkastning denne måneden.  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser at 5 års Nibor fastrente endte måneden på 0,52 prosent (ned 12 basispunkter), 

mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 22 basispunkter til 0,28 prosent. 

Endringene i rentene ga liten kortsiktig positiv effekt for fondet, fordi fondet har veldig lav 

rentefølsomhet. Lavere 3 måneders 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 noe høyere 

kurser. Årsaken til rentefallet er at Norges Bank satte ned sin innskuddsrente i mai. Innskuddsrenten er 

nå på rekordlave 0,00 prosent.  

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I mai er det kjøpt inn litt i fondsobligasjonen til Sparebank 1 Buskerud Vestfold. Det er ikke foretatt salg 

i perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredittpåslaget er marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor rentene ved nye låneopptak. 

Kredittpåslaget er fast i hele lånets løpetid. Påslaget varierer imidlertid i markedet over tid. Det er dette 

figuren over illustrerer. 

I løpet av mai har kredittpåslaget blitt en god del lavere, etter å ha vært på rekordhøye nivåer i mars. 

Alle banklånene har steget en del i kurs i løpet av mai, og vi snakker da om fall i kredittpåslaget 

tilsvarende 45 basispunkter på fondsobligasjoner, 52 basispunkter på ansvarlige lån og 66 basispunkter 

på seniorlån. Årsaken er at kredittpåslaget på utenlandske bankpapirer har sunket, dette som følge av 

at frykten for koronaviruset har avtatt litt. Lavere kredittpåslaget sørget for god avkastning for fondet i 

mai. 

Det høye kredittpåslaget vil ha god effekt på fondet. Den lave renten har svært liten effekt. God 

avkastning i rentemarkedet må nå skje gjennom høyt kredittpåslag, og ikke den lave renten. FORTE 

Obligasjon er godt posisjonert i dette markedet. 



FORTE Norge 

Kurs per 29.05.2020:    185,2033 

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 3,4 prosent i mai, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 4,8 

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

siste tre år!  

FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar! 

Oljeprisen styrket seg med nesten elleve dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var 37,6 

dollar per fat ved utgangen av mai. Innen oljerelatert sektor var Aker, Subsea 7 og Equinor positive 

bidragsytere i FORTE Norge i mai, grunnet bedre sentiment innen sektoren. 

Lakseprisen hadde en positiv utvikling i mai og var omsatt rundt 64 kroner per kilo for laks rundt 4-5 kg 

ved utgangen av måneden. De aksjene innen sjømatsektoren som bidro til positiv avkastning i FORTE 

Norge i mai var MOWI, Bakkafrost, Salmar og Lerøy Seafood. 

I industrisegmentet bidro Elkem, Kongsberg Gruppen og Tomra til positiv utvikling i porteføljen i mai.  

Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Schibsted, Nordic Semiconductor og Pexip positivt 

i FORTE Norge denne måneden, grunnet kvartalsrapporter og bedre sentiment.  

Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde Selvaag Bolig, DNB, SRBANK og Entra fine 

positive bidrag til fondets avkastning i mai. Det var fortsatt bedre stemning innen sektoren og spesielt 

for eiendom, etter krisen vi så i mars. 

Innen shipping-segmentet bidro Wallenius Wilhelmsen veldig godt på grunn av lav verdsettelse, i 

forhold til bokførte verdier, og noen nye positive analyser.  

Vi er ferdige med selskapenes rapportering for første kvartal og vi har vært vitne til et inntjeningsfall på 

rundt 40 prosent (sammenlignet med første kvartal 2019). Konsensusestimatene for andre kvartal 

viser noe tilsvarende. Analytikerne har justert ned estimatene relativt mye i mange selskaper. Pris/bok 

forholdet har nå steget fra 1,3 i midten av mars til 1,75 ved utgangen av mai når vi justerer for shipping 

og finansselskapene. Koronakrisen setter sine tydelige spor, men aksjemarkedet ser ut til å fokusere 

mer på inntjeningen for selskapene i 2021 nå, enn hva som skjer de neste månedene. Dessuten er de 

lave rentene med på å gjøre aksjer mer attraktive relativt sett som plasseringsform. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 29.05.2020:    183,9843 

FORTE Global fikk en avkastning på -0,04 prosent i mai. Hittil i år har avkastningen vært på -8,66 

prosent. Sektorer som teknologi og forbruksvarer gjorde det relativt sterkt, mens sektorer som eiendom 

og energi gjorde det relativt svakt. 

Styrket kronekurs holdt avkastningen tilbake i mai for FORTE Global. Til tross for at aksjene fikk 

kursgevinster ble disse spist opp av valutabevegelser, når vi måler avkastningen i norske kroner. 

Sektorer som bidro positivt til avkastningen i FORTE Global var konsumentvarer og industri. For året 

sett under ett er det særlig teknologi og helse som er sektorene som har hatt den høyeste avkastningen 

i det globale aksjemarkedet.  Energi og finans er de sektorene som har hatt den svakeste utviklingen i 

2020. 

Figuren viser utviklingen i de stil-faktor-fondene som i dag inngår i FORTE Global. Gjennom mai svekket 

avkastningen på faktorfondene seg noe, relativt til verdensindeksen. Det er særlig de mer konservative 

stilene: Lav-volatilitet og høydividende som har måttet avgi relativ avkastning. Dette er ikke unaturlig i 

et sterkt marked.. 

Gjenåpning av økonomiene er den hendelsen som vil prege det globale aksjemarkedet sterkest 

fremover, slik vi ser det. Hvilken retning det globale aksjemarkedet vil ta vil bestemmes av en balanse 

mellom den permanente skaden den økonomiske veksten har tatt av nedstengningen og effekten av 

myndighetens stimulerende politikk globalt.  

Til tross for at bare tiden vil vise hvilken side av denne balansen som er den sterkeste, så er et 

markedsmiljø preget av tiltagende vekst, lave renter, høy likviditet og en stimulerende finanspolitikk 

grunnleggende positivt for aksjer. I lys av dette har vi positive forventninger til avkastningen i det 

globale aksjemarkedet i tiden fremover. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

I mai steg FORTE Trønder med 4.7 prosent, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 3.4 prosent. Hittil i året 

er fondet ned 27.5 prosent. FORTE Trønder er fortsatt i toppen blant norske aksjefond basert på fem års 

historikk. 

Oljeprisen var opp nærmere 11 dollar i mai, til 37,60 dollar per fat. De største oljerelaterte aksjene i 

fondet var imidlertid svake. Dette var litt motsatt av det bildet vi så i april, hvor aksjene steg kraftig til 

tross for svak oljepris. TGS Nopec, Aker BP og Equinor var ned henholdsvis 12, 8 og 2 prosent. Positive 

bidragsytere i fondet denne måneden var imidlertid Akastor, BW Energy og Panoro Energy, alle opp 

mellom 10 og 17 prosent.  

Bank- og finanssektoren fortsatte den positive trenden fra forrige måned. Norwegian Finans Holding 

var den store vinneren med en oppgang på over 25 prosent. Vi benyttet denne styrkingen til å selge oss 

ut av aksjen. DNB, Aker og SR Bank var opp mellom 6 og 11 prosent, og bidro også positivt i mai. 

Egenkapitalbevisene i Sparebank 1 Midt-Norge var opp i overkant av fire prosent. På den svake siden, 

var Storebrand ned nærmere tre prosent. Selv om vi har sett en relativt kraftig reprising av sektoren 

over de siste ukene, synes vi prisingen fortsatt er attraktiv i et lengre perspektiv. 

Selskapene innen industrisegmentet er fortsatt preget av at det tar tid å gjenskape normalisert 

produksjon og handel i kjølvannet av Covid-19, noe også aksjekursene bærer preg av. Yara og Norsk 

Hydro var begge ned rundt fem prosent i mai. Kværner falt ni prosent, og prises nå under netto 

kontantbeholdning. Elkem klarte seg noe bedre, opp rundt seks prosent justert for utbytte.  

Sjømataksjene gjorde egentlig ganske lite ut av seg denne måneden, til tross for en positiv utvikling i 

lakseprisen fra rundt 50 til godt over 60 kroner per kilo. Alle selskapene i sektoren rapporterte relativt 

svake tall for årets første kvartal, hvor økte kostnader som følge av koronaviruset var fellesnevneren.   

Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i mai, bidro spesielt Wallenius Wilhelmsen og Crayon 

positivt, etter å ha steget henholdsvis 28 og 20 prosent. Sistnevnte solgte vi oss ut av mot slutten av 

måneden, etter at den nesten doblet seg siden vi tok den inn i porteføljen i mars. For øvrig bidro 

Selvaag Bolig veldig positivt etter at vi kjøpte oss inn der tidlig i mai. Ved månedsslutt leverte selskapet 

en solid rapport for første kvartal, noe som bidro til oppgang i aksjen på nær 15 prosent.   

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

varigheten av krisen er ukjent, er vi nå styrket i troen på at dette ikke fører til en vedvarende 

økonomisk nedtur. På Oslo Børs har vi vært vitne til et inntjeningsfall for første kvartal 2020 på rundt 

40 prosent (sammenlignet med første kvartal 2019), og konsensusestimatene for andre kvartal viser 

noe tilsvarende, før falltakten avtar ut året. Vi vil i år for første gang på lenge oppleve et betydelig fall i 

global BNP, men vi tror at veksten vil komme veldig sterkt tilbake i 2021. I sum gjør dette at aksjer ser 

«dyre» ut på kort sikt, men at prisingen er attraktiv nå man løfter blikket litt!   

Kurs per 29.05.2020:    207,2293 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



 

Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 

 
 
 
 
 
 

I mars 2018 lanserte EU en handlingsplan for å finansiere bærekraftig vekst. Ett av tiltakene var 
anbefalingen om EU Taxonomy, som ble publisert to år senere. En taksonomi er et 
klassifiseringssystem og formålet med denne taksonomien er å være et verktøy som klassifiserer 
hvilke økonomiske aktiviteter som kan kalles bærekraftige eller «grønne». Det er definert seks 
overordnende mål. Frem mot 2020 er det i første omgang fokus på to av disse målene.  
 
Utslippskutt  
Målet er å redusere klimautslippene med 50-55 prosent frem mot 2030, og en målsetting om netto 
null utslipp i 2050. For å belyse hva man ønsker seg er det definert tre typer økonomiske aktiviteter: 
 
A) Lav-karbon aktiviteter; som fornybar energi, null-utslipp innen transport og plante ny skog 
B) Endringsaktiviteter; som lav-karbontransport, lav-karbon elektrisitet og fornying av bygninger 
C) Muliggjøre aktiviteter; som øker effektiviteten av andre økonomiske aktiviteter og 
klimaendringer, slik som produksjon av vindmøller 
 
I dagens taksonomi for utslippskutt inngår det 70 økonomiske aktiviteter i åtte ulike sektorer. De åtte 
sektorene er skogdrift, landbruk, produksjon, elektrisitet, vannrensing, transport, informasjon og 
nybygg. 
 
Klimatilpasning 
 
Klimaendringer kan ha betydning for alle sektorer i en økonomi, og derfor bør man tilpasse seg disse 
endringene globalt. Taksonomien inneholder en liste med prinsipper og kvalitative søkekriterier i 
arbeidet med å oppnå klimaendringer. Aktivitetene og sektorene er som over, men omfatter også 
finans- og forsikringsaktiviteter, samt vitenskapelige og tekniske aktiviteter. For å sikre at bedrifter og 
organisasjoner arbeider for bedre klima har man foreslått tre rådgivende prinsipper: 
 
1) Den økonomiske aktiviteten skal på best mulig måte redusere all materiell klimarisiko 
2) Den økonomiske aktiviteten må ikke være til hinder for at andre kan være klimavennlige 
3)  Den økonomiske aktiviteten kan måles og defineres ved relevante indikatorer. 
 
Den bærekraftige taksonomien vil bli EUs viktigste regulering av ESG (Environmental, Social and 
Governance) for bedrifter og forvaltningsselskaper. Finansielle produkter som markedsføres i EU må 
rapportere i henhold til taksonomien fra og med 2022. Fra slutten av 2021 skal finansielle investorer 
redegjøre hvordan de har brukt taksonomien i vurderingen av bærekraft i en investering og hvilket 
miljømål investeringen bidrar til. I tillegg må de oppgi andelen av investeringen (enten omsetnings- 
eller investeringsbasert) som er taksonomirelatert. For egenkapitalinvestorer gjelder primært 
omsetningstall, mens gjeldsinvestorer vil basere seg på investeringsnivå. 
 
Innføringen av taksonomien vil kreve at selskapene er bevisste og rapporterer etter EUs gjeldene 
retningslinjer og at investorer må fremlegge et taksonomiregnskap i rapporteringen. Dette vil 
sannsynligvis bidra til at fokuset på bærekraftige investeringer vil øke i tiden fremover.    


