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Svakere vekst i de store økonomiene 

Den økonomiske veksten i 2. kvartal i de store økonomiene har sunket drastisk som følge av 
utbruddet av koronapandemien. Antallet smittede og døde av korona viruset ser til å øke videre. 
Ferietid og mange på reisefot har gitt svakere forebyggende tiltak mot spredning av viruset. Desto 
flere som blir smittet, desto verre slår det ut i økonomiske termer. Igjen innhentingen av den 
økonomiske veksten vil derfor ta tid. Håpet er at det snart kommer en vaksine som kan ta knekken 
på korona viruset. Det rapporteres nå at en vaksine kan være klar mot slutten av 2020. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte oppover og steg 3,90 prosent i juli, men er ned 11,30 prosent 
hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 5,21 prosent i juli, men er 
ned 1,29 prosent hittil i år.  Det er tydelig at de store aksjemarkedene ser frem over 
koronaepidemien, og ser en lysere tid. 
 
I USA ble det rapportert en BNP vekst på minus 32,9 prosent i andre kvartal. På forhånd var det 

spådd en vekts på minus 34,1 prosent. Aldri har det vært målt så lav vekst i ett kvartal i USA. Mange 

analytikere mener at økonomien vil hente seg betydelig inn igjen i 3. kvartal. Det er utbruddet av 

korona viruset som har sendt den økonomiske veksten betydelig ned. Nå er det ikke så mange 

positive nyheter om korona i USA, hvor det er meget stor spredning av viruset. I det siste har 

smittetallene og dødsfallene som følge av viruset bare økt. Så noen betydelig oppgang i økonomien i 

3. kvartal er lite trolig. Arbeidsmarkedet er nok den beste indikatoren som kan vise en innhenting i 

økonomien.  Foreløpig stiger bare ledighetskøen og det er nesten 1,9 millioner arbeidssøkende. Det 

er presidentvalg i USA i november, og det ubeleilig for den sittende presidenten at økonomien 

svikter rett før valget. 

Den europeiske økonomien er også hardt rammet av korona epidemien. Selv om viruset har 

rammet hardere noen steder og lettere i enkelte land, har arbeidsledigheten økt betydelig. Det er 

forventet at den økonomiske veksten har falt om lag 10 prosent første halvår. Politikerne i EU 

diskuterer nå hvilke tiltak som må gjøres, for å få økonomien på fote igjen. Det var først snakk om å 

gi medlemslandene lån som summerte seg til 750 milliarder Euro. Dette beløpet begynner å nærme 

seg 1 000 milliarder Euro nå. Det er imidlertid en langsom beslutningsprosess når så mange land er 

involvert, og beløpene begynner å bli enorme.  

 

 



Opphavet til viruset kom fra Wuhan i Kina. Det nye er at spredningen har nådd storbyene Peking og 

Shanghai, og da er det ikke like lett for kinesiske myndigheter å håndtere spredningen av viruset. Den 

økonomiske veksten i Kina ble rammet tidligere enn de vestlige økonomiene. Det var i 1. kvartal 

smellen kom. Landet har hentet seg inn igjen etter nedgangen på over 6 prosent i første kvartal. I 

andre kvartal var vekstraten 3,2 prosent. Industrien er tilbake i nær normal drift, men forbrukernes 

kjøpevilje er svak på grunn av usikkerhet i arbeidsmarkedet. En ny oppblomstring av korona viruset 

vil ramme folkerike Kina hardt. 

Futures-prisen på olje steg 5,22 prosent fra 41,15 dollar per fat til 43,30 dollar per fat i juli. De fleste 
økonomiene rundt om i verden er kommet inn i en svak oppstartsfase etter koronavirusets herjinger, 
og dette har hatt god effekt på oljeprisen. 
 

Den norske arbeidsledigheten var, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 4,6 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden april til juni. Dette er noe høyere enn forrige måling, som viste en ledighet 
på 3,6 prosent. I juli er situasjonen blitt litt annerledes. Ved utgangen av juli var det registrert 232 
700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 8,2 prosent av 
arbeidsstyrken. Dette er 39 600 færre enn ved utgangen av juni. Det vil si at det er noe bedring i det 
norske arbeidsmarkedet. 
 

Spredningen av koronaviruset var først avtagende for så begynne å øke igjen, og fokuset er nå rettet 

mot å få kontroll med pandemien, og deretter 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 juli 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.07.20

OSEBX 3,90 % 10 års stat, Norge 0,55

MSCI AC World 5,29 % 10 års stat, USA 0,51

S&P 500 5,51 % 3 mnd NIBOR 0,35

FTSE 100 -5,03 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -5,47 % Brent Future 5,22 %

Euro/USD 4,81 % Gull 10,78 %

Euro/NOK -0,87 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.07.2020:    99,1903 

FORTE Pengemarked leverte 0,13 prosent avkastning i juli, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,01 
prosent. Hittil i år er fondet opp 0,75 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,59 prosent.  
 
I løpet av juli var 3 måneders Nibor ned 8 basispunkter, til 0,28 prosent. Norges Bank holder fortsatt 

en innskuddsrente på 0 prosent. 

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 3 basispunkter i juli, og dette 
hadde god effekt på fondet.  

Mye tyder på at pandemien er i ferd med å øke i omfang igjen, og da vil arbeidsløsheten kunne øke, 
rentene forblir lav lenge og inflasjonen blir lav. Det vil derfor mest sannsynlig en lengre periode med 
nedgangstider før det kommer en vaksine som tar knekken på viruset. 

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

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

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.07.2020:    112,1591 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,17 prosent i juli, mens referanseindeksen, NORM, var opp 

0,25 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,26 prosent, mens indeksen er opp 2,35 prosent. Det er først og 

fremst noe høyere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved 

nye låneopptak) som har gitt fondet moderat avkastning denne måneden.  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser at 5 års Nibor fastrente endte måneden på 0,58 prosent (ned 8 basispunkter), 

mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 8 basispunkter til 0,28 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).  Norges Bank holder fortsatt en 

innskuddsrente på 0 prosent. 

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. Dersom korona viruset blomstrer opp igjen, vil 
rentene bli enda lavere, og vi kan forvente høyere arbeidsledighet og lav inflasjon. 

I juli er det solgt fondsobligasjoner i Sparebank 1 Rogaland og Sparebank 1 Østfold Akershus.  

 

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 juli har kredittpåslaget vært relativt stabilt. Kredittpåslaget steg 5 basispunkter på 
fondsobligasjoner, og 1 basispunkt på ansvarlige lån. For seniorlån sank kredittpåslaget med 3 
basispunkter. Frykten for koronaviruset har avtatt. Et stabilt stigende kredittpåslag sørget for moderat 
avkastning for fondet i juli. 
 
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 31.07.2020:    203,8521 

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 3,99 prosent i juli, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 7,77 
prosent. FORTE Norge ligger som nummer tre av alle 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 to dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var 43,6 dollar per fat 
ved utgangen av juli. Innen oljerelatert sektor var Akastor, Aker og Subsea 7 positive bidragsytere i 
FORTE Norge i juli, grunnet bedre sentiment innen sektoren og gode kvartalsrapporter. 
 
Lakseprisen hadde en meget negativ utvikling i juli og var omsatt rundt 45 kroner per kilo for laks 
rundt 4-5 kg ved utgangen av måneden. Av de to aksjene innen sjømatsektoren i porteføljen som 
bidro litt positivt i juli var Grieg Seafood, mens MOWI bidro negativt. Sjømatsektoren var den 
svakeste sektoren på Oslo Børs denne måneden, men FORTE Norge hadde heldigvis liten 
eksponering. Imidlertid begynner markedsituasjonen for 2021 å se bedre ut, så en økning innen 
sjømat kan kanskje være fornuftig ut året, selv om vi kanskje ikke ser det i lakseprisen på noen 
måneder. 
 
I industrisegmentet bidro Yara og Tomra til positiv utvikling i porteføljen i juli, grunnet gode 
kvartalsrapporter fra begge selskapene. Videre bidro Arendal Fossekompani og Fjordkraft godt til 
meravkastningen i FORTE Norge i juli.  
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro spesielt Schibsted og Nordic Semiconductor 
positivt i FORTE Norge denne måneden, grunnet veldig gode kvartalsrapporter.  
 
I bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde DNB, Gjensidige og Entra positive bidrag til 
fondets avkastning i juli, etter gode selskapsrapporter fra de to førstnevnte. 
 
Innen shipping segmentet bidro Frontline positivt på grunn av bedre sentiment innen tankmarkedet.  
 
Vi er godt inne i rapporteringssesongen for andre kvartal og det blir spennende hva selskapene 

leverer av både tall og fremtids-utsikter. Så langt har mange selskap levert bedre enn forventet, 

kanskje som en følge av at analytikerne hadde justert ned estimatene relativt mye i forkant. 

Koronakrisen setter fortsatt 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 31.07.2020:    185,3812 

FORTE Global fikk en avkastning på -2,14 prosent i juli. Hittil i år har avkastningen vært på -7,97 
prosent. Kronestyrkelse var den viktigste forklaringen på den negative avkastningen. Sektorer som 
konsumentvarer og materialer gjorde det relativt sterkt, mens sektorene energi og eiendom gjorde det 
relativt svakt. 
 
I løpet av sommeren har de globale aksjemarkedene ligget relativt flatt. Fornyede bekymringer knyttet 
til koronapandemien har holdt markedene tilbake. Til tross for høyere risiko i markedet, så opplever vi 
at verdsettelsene er understøttet av myndighetenes stimulerende politikk, samtidig som en 
normalisering av økonomien har gitt fornyet vekst i flere regioner. Verdens sentralbankers tilførsel av 
likviditet til økonomien vil også legge en demper på markedsvolatiliteten i tiden som kommer. 
 
Sektorallokering er en viktig komponent i FORTE Globals strategi. Hvis vi ser på den relative 

avkastningen for ulike sektorer, som illustrert i figuren, ser vi at de sektorene som har hatt den 

sterkeste relative avkastningen hittil i år er teknologi, konsumentvarer og helse. I samme periode har 

energi, finans og industri gjort det relativt svakt. Vi er glade for å kunne si at teknologi, 

konsumentvarer og helse er de sektorene som har høyest overvekt i porteføljen. 

Kilde: Bloomberg 

Informasjonsflyt knyttet til økonomisk vekst, i stor grad knyttet til koronasituasjonen og globale 

politiske konflikter, vil ha stor betydning for retningen i markedet. Selv om vi ser for oss et vidt 

utfallsrom for verdiutviklingen i det globale aksjemarkedet, ser vi samtidig muligheten for at en 

normalisering av økonomien vil føre til en relativt sterk avkastning i dette markedet. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

I juli steg FORTE Trønder med 4 prosent, helt i linje med Oslo Børs’ fondsindeks. Hittil i år er fondet ned 
19.7 prosent. FORTE Trønder er fortsatt i toppen blant norske aksjefond basert på fem års historikk. 
 
Oljeprisen var opp to dollar i juli, til 43.6 dollar per fat. Blant de oljerelaterte aksjene var spesielt Aker 
Solutions og Akastor positive bidragsytere. Førstnevnte var opp over 70 prosent, hovedsakelig 
grunnet nyheter om at selskapet skal fusjonere med Kværner. Vi benyttet den sterke kursutviklingen 
til å selge oss ut. 
 
Innen bank- og finanssektoren var det noe blandet utvikling. DNB leverte en bedre halvårsrapport enn 
ventet, og endte måneden opp 9 prosent. De andre bankene i porteføljen, Sparebank 1 Midt-Norge og 
Sparebank 1 SR Bank gjorde imidlertid lite ute av seg. Storebrand startet måneden friskt, men endte 
måneden ned en halv prosent etter å presentert relativt svake tall for 2. kvartal.  
 
Sjømataksjene hadde en svak måned. Som forventet, er vi nå inne i en periode med betydelig lavere 
laksepris, og dette preget også kursutviklingen i sektoren. Etter kursfall på mellom 5 og 10 prosent, 
har vi kjøpt oss opp i MOWI, Salmar, Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Bakkafrost og Austevoll. Vi synes 
prisingen nå begynner å bli veldig attraktiv, både absolutt og relativt til andre sektorer.  
 
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg denne måneden, var Nordic Semiconductor en av 
månedens vinnere. Selskapet leverte en sterk halvårsrapport, og steg over 21 prosent i løpet av juli. 
Også Yara presenterte solide tall for 2. kvartal, og steg nærmere 14 prosent. På den svake siden var 
Golden Ocean Group ned rundt 6 prosent.  
 
Etter en måned med en rekke endringer i fondets portefølje, ser fordelingen på investert kapital i 

fondet nå slik ut på sektornivå: 

 

Kurs per 31.07.2020:    233,0910 

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. 

 Oljeprisfest? 

Prisen på de fleste råvarer har kommet kraftig tilbake siden bunnen i vår, men råolje har ikke steget 
like mye som for eksempel kobber eller jernmalm. Oljepriskrigen, sammen med covid-19, har 
rammet oljeprisen hardt.  
 
Brentoljen har doblet seg fra bunnen på 20 dollar til 40 dollar, men er fortsatt ned 34% siden 
årsskifte. Citibank spår en oljeprisen opp mot 60 dollar fatet eller mer i løpet av 12 måneder, men 
de er mer skeptisk på litt lengre sikt.  
 
Olje er mer eksponert mot tjenester, som særlig har blitt rammet under covid-19-nedturen enn 
kobber, fordi metallene er mer eksponert mot industriproduksjon, og bygg og anlegg. Oljeprisen kan 
gjøre et comback til 60 dollar fatet eller mer. Den viktigste driveren for høyere oljepris er kollaps i 
nye investeringer. Løpende investeringer finansieres alltid ved høy oljepris, da er leteaktiviteten og 
nye prosjekter på topp. Ingen er fornøyd med 40 dollar fatet, da er det praktisk talt ingen nye 
investeringsprosjekter som blir bygget.  
 
Prognoser på 60 dollar fatet gir en oppside på 40-50 prosent til forward-prisen i Brent. Denne type 
prosentvise oppside er svært vanskelig å finne noen andre steder innenfor råvarekomplekset, mulig 
unntak for sølv. Det er gode grunner for et mer optimistisk syn på olje de neste 12 til 18 månedene.  
 
Det svensk-britisk farmasøytisk selskapet Astra Zeneca sier det er 80 prosent sjanse for at en vaksine 
mot koronaviruset kan være klar om få måneder, med 1 milliard doser klare innen nyttår og 2 
milliarder doser klare innen midten av neste år. Vi tror dette kan bli kunngjort i august. Hvis det blir 
kunngjort, får du høyere risikovilje og mye kjøp av aksjer og olje.  
 
IMF har laget beregninger om 11 billioner dollar i stimulanser på den finanspolitiske siden, og 
omtrent like store stimulanser fra en mer ekspansiv pengepolitikk. Stimulansene tilsvarer 20-25 
prosent av et globalt BNP på 90-95 milliarder dollar. Dette vil påvirke oljeprisen i en positiv retning.  
 
Hverken Russland eller Saudi-Arabia er fornøyd med 40 dollar. Citibank legger til grunn et 
produksjonskutt på mellom 7 og 10 millioner fat. De utarbeider sine forventningene basert på 
dagens oljepris. Får vi en pris fra 50 dollar, er det ikke sikkert at kuttene vil bli videreført. På lengre 
sikt, frem til 2025, mener likevel Citibank at oljeprisen vil være nærmere 45 dollar enn 60 dollar 
fatet, og at prisrisikoen er på nedsiden. Produksjonen vil være adekvat ved en pris på 45 dollar fatet 
og rikelig ved en pris på 50 dollar fatet, fordi produksjonskostnadene, som har falt de seneste årene, 
vil stabilisere seg rundt de nåværende lave nivåene.  
 
Verden har også mistet to år med etterspørselsvekst. De langsiktige effekten av covid-19., blant 

annet på fly og hjemmekontor, mener vi kan ramme etterspørselen på lengere sikt.   


