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Korona: Klar for annen omgang? 
 
Norge har vært preget av en normalisering etter smitteverntiltakene som ble iverksatt ved utbruddet 
av koronaepidemien. To forhold gir grunn til bekymring: 1) Hva vil skje når Norge har åpnet opp og 
vi ikke lenger er like vaktsomme? 2) Veksten i smittetilfeller i Nord- og Syd-Amerika er foruroligende 
høy. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,19 prosent i juni, og er ned 14,63 prosent hittil i år. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,20 prosent i juni, men er ned 6,31 
prosent hittil i år.  
 
Gjennomgående var annet kvartal et sterkt kvartal for risikoaktiva. Etter at aksjemarkedene hadde 
falt mye i februar og mars kom markedene sterkt tilbake. I løpet av juni har markedssentimentet falt 
noe tilbake. Dette har sammenheng med utsikter til forlengede og forsterkede smittevernstiltak.  
Ved nye utbrudd kan vi også forvente gjeninnføring av strengere tiltak. Dersom reisebegrensninger 
trekkes ut i tid vil avkjølingen av veksttakten i verden avta. Et svekket sentiment forklarer 
nullavkastningen i norske aksjer og den forsiktige avkastningen i det globale aksjemarkedet. 
 
Forventninger til høyere risiko kan også sees i volatilitetsindeksen VIX. Ved utgangen av juni lå 
indeksverdien på 30,5 prosent. Dette er høyere enn ved inngangen til måneden, men langt lavere 
enn toppnoteringen på 83 prosent midt i mars. Til sammenligning lå denne indeksen på nivåer rundt 
13 % før koronakrisen. Vi får et utfyllende bilde hvis vi ser på kredittpåslagene for globale high-yield 
obligasjoner. For en global indeks av slike obligasjoner lå kredittpålaget ved utgangen av juni på 6,6 
prosent. Dette er lavere enn ved inngangen til måneden, men høyere enn nivået som gjaldt 
gjennom størstedelen av juni måned.  Indeksene tyder på at selv risikoen i markedet nå er lavere 
enn ved nedstengningen som fulgte koronaepidemien, så ligger risikonivået fortsatt høyt. Dette 
betyr selvsagt også at prisen på risiko er høy, noe som skaper muligheten for høy avkastning dersom 
vi ser en positiv utvikling. 
 
Et lyspunkt for norsk økonomi er at PMI-indeksen viste en tydelig oppgang i juni. Til tross for at 
nivået fortsatt er lavt, og som sådan konsistent med en økonomisk kontraksjon, så viser oppgangen 
tegn til en normalisering og potensielt ny vekst i økonomien. PMI-indeksen lå på 48,9 i juni.  
Positivt er det også å observere fallet i arbeidsledigheten. Ledigheten ble på det høyeste registrert 

som 10,6 prosent, mens den i juni endte på 4,8%. Selv om dette er et relativt høyt nivå i norsk 

sammenheng, så er trenden svært positiv. Vi må samtidig forvente at ikke alle bransjer kommer 

tilbake til sitt tidligere aktivitetsnivå med det første. Vi forventer derfor at vi har fått et vedvarende 

strukturledighetsproblem. Vi observerer at den omfattende bruken av permitteringer i næringslivet 

har vært diskutert i det offentlige ordskiftet. Kritikerne hevder at en del jobber er borte for godt, og 

bruken av permitteringer dels hindrer bare nødvendige omstillinger. 



Ulik følsomhet for nedturen i ulike sektorer viser seg også i ulik avkastning for ulike sektorer i 
aksjemarkedet. Siden 2020 til nå har vært et volatilt år er det, ikke overraskende, store forskjeller i 
avkastningen i ulike sektorer. Hvis vi ser på globale data, så finner vi at energisektoren er 2020s 
taper. Det er lett å se for seg tomme flyplasser og bilfrie gater, noe som peker i retning av et redusert 
energibehov.  Finansaksjer har også hatt en relativt svak utvikling. Det er naturlig å tenke at dette er 
en følge av utsiktene til økte tap på utlån i banker. Et sannsynligvis krav om begrensninger på 
dividendeutbetalinger fra myndighetens side har også hemmet kursutviklingen på aksjene. Den 
relativt sterkeste utviklingen har vi hatt i teknologisektoren. Det er lett å forestille seg at både 
virksomheter og konsumenter vil øke etterspørselen etter IT sektorens produkter som en respons til 
nedstengningen. En annen viktig vinner er helseaksjer, og varige konsumgoder.  
 

Vi lever i interessante tider. Fallet i bruttonasjonalproduktet som vi har sett denne våren må vi langt 

tilbake i tid for å finne maken til. Samtidig er myndighetens respons resolutt på en hittil ukjent måte. 

Sett fra et norsk ståsted er det lett å bli optimistisk gitt hvor vellykket tiltakene mot smittespredning 

har vært, og selvsagt gitt muligheten til å trekke på oljefondet. Risikoen er høyere nå, noe som særlig 

er knyttet til faren for en andre smittebølge, og til det økonomiske utfallet av et mindre effektivt 

smittevern andre steder i verden. Samtidig er det verdt å huske på at prisen på risiko er høyere enn 

vanlig. Oppsiden er med andre ord med oss investorer. 

Utvalgte nøkkeltall for juni. 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.06.20

OSEBX -0,19 % 10 års stat, Norge 0,60

MSCI AC World 3,20 % 10 års stat, USA 0,65

S&P 500 1,84 % 3 mnd NIBOR 0,36

FTSE 100 1,53 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,02 % Brent Future 16,47 %

Euro/USD 1,11 % Gull 3,08 %

Euro/NOK 0,01 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.06.2020:    99,0549 

FORTE Pengemarked leverte 0,29 prosent avkastning i juni, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,00 
prosent. Hittil i år er fondet opp 0,62 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,59 prosent.  
 

I løpet av juni var 3 måneders Nibor opp 8 basispunkter, til 0,36 prosent. Årsaken er at Norges Bank 

senket sin innskuddsrente fra 0,25 prosent til 0 prosent i mai, og holdt den uforandret i juni. 0 

prosent innskuddsrente er et uvant lav rentenivå for de fleste nordmenn. 

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 25 basispunkter i juni, 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 månedene etterpå da smittefaren har avtatt. 
Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Lave renter bidrar til å bringe 
aktiviteten raskere tilbake til normale verdier. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten forblir på 
et høyt nivå, og at prisveksten blir for lav for lenge.  

Norges Bank mener prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå de neste par 
årene. Med en mer normalisert økonomi må man anta at rentene stiger noe. 

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

høye kredittpåslaget for seniorlån. Det svært lave rentenivået bidrar imidlertid lite. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.06.2020:    111,9381 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 2,38 prosent i juni, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,40 

prosent. Hittil i år er fondet opp 1,08 prosent, mens indeksen er opp 2,10 prosent. Det er først og fremst mye 

lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som har 

gitt fondet meget god avkastning denne måneden.  

Kilde: Bloomberg. 

 
Den blå kurven viser at 5 års Nibor fastrente endte måneden på 0,66 prosent (opp 14 basispunkter), 
mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 8 basispunkter til 0,36 prosent. 
Endringene i rentene ga liten kortsiktig positiv effekt for fondet, fordi fondet har veldig lav 
rentefølsomhet (det vil si hvordan endring i renten påvirker kursen). Litt høyere 3 måneders Nibor 
medfører noe høyere løpende rente i fondet, samtidig som investeringsrisikoen i faste renter øker når 
de langsiktige rentene er så lave. Litt høyer renter vil si noe lavere kurser. Årsaken til rentefallet er at 
Norges Bank satte ned sin innskuddsrente i mai, og holdt innskuddsrenten uforandret i juni på 
rekordlave 0,00 prosent.  
 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget er, som nevnt over, 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 juni 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 juni, og vi snakker da om fall i kredittpåslaget 
tilsvarende 73 basispunkter på fondsobligasjoner, 84 basispunkter på ansvarlige lån og 25 
basispunkter på seniorlån. Årsaken er at kredittpåslaget på utenlandske bankpapirer har sunket, dette 
som følge av at frykten for koronaviruset har avtatt. Lavere kredittpåslaget sørget for meget god 
avkastning for fondet i juni. 
 
Det relativt 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 30.06.2020:    186,6751 

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 0,27 prosent i juni, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 0,8 
prosent. FORTE Norge ligger som nummer fire av 88 norske aksjefond siste fem år og som nummer syv 
siste tre år!  
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar! 
 
Oljeprisen styrket seg med fire dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var 41,6 dollar per 
fat ved utgangen av juni. Innen oljerelatert sektor var Aker, Subsea 7 og Akastor positive bidragsytere 
i FORTE Norge i juni, grunnet bedre sentiment innen sektoren. 
 
Lakseprisen hadde en negativ utvikling i juni og var omsatt rundt 61 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 juni var MOWI, Grieg Seafood og Salmar. 
 
I industrisegmentet bidro Norsk Hydro, Yara og Tomra til positiv utvikling i porteføljen i juni.  
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro spesielt Nordic Semiconductor positivt i FORTE 
Norge denne måneden, grunnet nye analyser og bedre sentiment.  
 
I bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde Storebrand og Norwegian Property positive 
bidrag til fondets avkastning i juni. 
 
Innen shipping segmentet bidro Golden Ocean positivt på grunn av bedre aktivitet og høyere rater.  
Vi nærmer oss rapporteringssesongen for andre kvartal og det blir spennende hva selskapene leverer 
av både tall og fremtids-utsikter. Analytikerne har justert ned estimatene relativt mye i mange 
selskaper. 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 30.06.2020:    189,4341 

FORTE Global fikk en avkastning på 2,96 prosent i juni. Hittil i år har avkastningen vært på -5,96 
prosent. Sektorer som teknologi og konsumentvarer gjorde det relativt sterkt, mens sektorer som 
forsyning og energi gjorde det relativt svakt. 
 
Hele annet kvartal av 2020 har vært preget av opphentingen av verdiene i aksjemarkedet etter det 
store verdifallet i februar og mars, som fulgte koronaepidemien. Kvartalet som helhet har vært preget 
av stigende aksjekurser og fallende volatilitet. I løpet av juni bremset imidlertid optimismen opp. Vi så 
økt volatilitet i aksjemarkedene og forsiktigere kursoppganger sammenlignet med perioden tidligere i 
kvartalet. Til tross for et svakere sentiment fikk fondet med seg en avkastning på 2,96 prosent i juni.   
 
Faktorinvestering er en viktig komponent i FORTE Globals strategi. Et interessant fenomen som har 
gjort seg gjeldende i juni var at mange faktor-avkastninger var negative. Ett markant unntak var 
momentum-aksjer, som gjordet det godt, og som har gjort det godt gjennom 2020. Figuren viser den 
relative verdi-utviklingen i ulike faktorporteføljer mot verdensindeksen. 

 

Vi er inne i en periode med høy usikkerhet og fortsatt forhøyet volatilitet. Dette gjør det på den ene 

siden vanskelig å spå om fremtiden, mens gevinst eller tap blir tilsvarende høyere. Samtidig som 

risikoen er høyere, så er også prisen på risiko høyere. Vi tror at den høye prisen på risiko er fingeren 

som tipper vekten i retning av høyere avkastning i tiden som kommer. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

I juni steg FORTE Trønder med 6,5 prosent, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 0,3 prosent. Dette gir 
en meravkastning på 6,2 prosent i løpet av måneden. Hittil i år er fondet ned 22,8 prosent. FORTE 
Trønder er fortsatt i toppen blant norske aksjefond basert på fem års historikk. 
 
Oljeprisen var opp fire dollar i juni, til 41,6 dollar per fat. Blant de oljerelaterte aksjene var spesielt 
Aker BP, Subsea 7, BW Energy og Aker Solutions viktige bidragsytere til meravkastningen denne 
måneden. Subsea 7 ble for øvrig solgt ut av porteføljen. 
 
Innen bank- og finanssektoren var det i juni jevnt over svakere, etter en sterk periode i april og mai. Vi 
har siden tidlig i april hatt en større overvekt i Storebrand, Sparebank 1 Midt-Norge og SR Bank, og 
valgte på et gunstig tidspunkt i juni å selge oss betydelig ned. Etter et kraftig kursfall i deler av juni, ble 
mye av dette kjøpt tilbake igjen. På dagens nivåer synes vi sektoren er attraktivt priset både absolutt 
og relativt. Investeringsselskapet Aker ASA var en av børsvinnerne i juni, etter å steget nærmere 20 
prosent.  
 
Flere av fondets aksjer innen industrisegmentet hadde en sterk måned. Elkem, Norsk Hydro og 
Kværner var alle opp 7-11 prosent. Yara endte måneden nær uendret, og vi har benyttet den siste 
tiden til å kjøpe oss betydelig opp.    
 
Sjømataksjene var litt blandet i juni, til tross for at lakseprisen holdt stabilt høye nivåer. I midten av 
juni valgte vi å vekte oss litt opp sektoren, og spesielt Salmar, Lerøy Seafood og Austevoll bidro 
deretter positivt til fondets utvikling. Vi går nå inn i en periode hvor det forventes betydelig lavere 
prisnivå for laks, og ser for oss å benytte eventuell svakhet i aksjekursene til å kjøpe oss ytterligere 
opp gjennom sommeren.   
 
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg denne måneden, er det verdt å trekke frem Golden Ocean 
Group, som endte opp 25 prosent. Vi har vært tålmodige i påvente av bedre utvikling på ratenivået 
innen dette shippingsegmentet i en god stund nå, og i juni løsnet det. Også Nordic Semiconductor 
bidro positivt etter å ha steget 15 prosent. På den svake siden var Telenor ned rundt 5 prosent og 
Wallenius Wilhelmsen ned 15 prosent.       
 

Når vi nå går inn i ferietiden for de fleste, går man en hektisk tid i møte på Oslo Børs. Selskapenes 

halvårsrapporter vil fra midten av juli og fremover dominere nyhetsbildet, og vi er forberedt på at 

kursutslagene også denne gang kan bli relativt store. Forventningene, i form av analytikernes 

estimater for andre kvartal, er ned nærmere 40 prosent i kjølvannet av Covid 19-krisen. Siden dette 

nok oppfattes som et «tapt kvartal» uansett, vil nok selskapenes kommentarer til fremtidig utvikling 

vektlegges vel så mye.   

Kurs per 30.06.2020:    220,6193 

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 


