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2020 - koronavirusets år 
 

Det produseres nå store mengder med koronavaksine. Samtidig muterer viruset og blir mer 
smittsomt. Spredningen av viruset har tiltatt nå i desember, og svært mange land har gått til strenge 
smitteverntiltak. Det medfører at den økonomiske aktiviteten avtar, før vi ser effekten av 
vaksineringen. 2020 ble altså koronaepidemiens år, med redusert økonomisk aktivitet. Langsiktige 
renter har falt. Aksjemarkedene er derimot fremoverskuende, og ser lys i tunnelen, og har tatt seg 
kraftig opp etter fallet i mars da korona utbruddet kom. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 4,68 prosent i desember, og var opp 4,56 prosent i 2020. 
Hovedindeksen ligger nå rundt 1 000 poeng.  Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske 
dollar, steg 4,64 prosent i desember, og var opp 16,25 prosent i fjor.  Distribusjon av vaksine mot 
Covid-19, samt en avklaring etter valget  
i USA, har sendt verdens aksjebørser kraftig opp. Lave renter har hatt samme effekt. 
 

I USA har det demokratiske partiet gjort rent bord ved valgene i USA. Både i presidentembetet, 

senatet og representantenes hus har demokratene kontroll. Joe Biden vil derfor lettere kunne 

gjennomføre partiets politikk. Dette har vært sjelden kost de seneste årene, fordi de to politiske 

partiene har vekslet på å ha kontroll i senatet og representantenes hus. Mange tror vel at det blir en 

dreining av politikken, slik at det blir tatt større tiltak mot koronasmitten, samt at det blir en 

skatteskjerpelse for de som har høye inntekter og høy formue. Vaksinering av befolkningen er i 

gang, og det er bare et tidsspørsmål før virusspredningen kommer under kontroll. Dette vil føre til at 

samfunnsmaskineriet går bedre. Amerikansk økonomi er konsumentdrevet, men for at forbruket 

skal øke må arbeidsledigheten ned. Antall arbeidsledige utenfor jordbruket har steget mye under 

koronaepidemien, men har kommet mye ned de siste månedene. For desember ble det rapportert 

«Non Farm Payrolls» (sysselsatte utenfor jordbrukssektoren) på 140 000 færre jobber i desember, 

noe som skuffet markedet. Arbeidsledigheten er på 6,7 prosent. Det har vært full fart i det 

amerikanske aksjemarkedet i 2020, og den brede aksjeindeksen Standard & Poor 500 steg 3,71 

prosent i desember, og var opp 16,26 prosent i 2020. Amerikanske dollar har imidlertid svekket seg 

3,5 prosent mot norske kroner i desember. 

 

Den europeiske økonomien er også i bedring. Mange land har imidlertid stengt ned, som følge av ny 

oppblomstring av koronaviruset. Det innebærer at mange sitter på hjemmekontor, og endringene i 

arbeidsmønstre fører til at mange bedrifter i service-næringer får store økonomiske problemer.  

Håpet er nå at vaksineringen vil hjelpe de europeiske landene tilbake i full aktivitet. 

Arbeidsledigheten i EU er på 8,4 prosent, og det vil si at den har steget i 2020, men er på vei ned. 

BNP veksten etter 3. kvartal var på minus 4,3 akkumulert i 2020.  



Med den nye oppblomstringen av koronaviruset er det lite trolig at den økonomiske veksten blir 
positiv i 2020. Det er heller ikke innført nye støttetiltak i EU. Den europeiske sentralbanken holder 
fortsatt sin innskuddsrente på 0 prosent. Koronaepidemien er imidlertid ikke en finansiell krise, og da 
er det lite sentralbanken kan bidra med. 
 

Kinesisk økonomi vokser, men med svært lave multipler. Den økonomiske veksten blir nok positiv i 

Kina, mest på grunn av ganske hårdhendt bekjempelse av koronaviruset. Arbeidsledigheten er på 5,2 

prosent. Inflasjonen er negativ med 0,5 prosent. Det blir vanskeligere å skape høy økonomisk vekst  

Utvalgte nøkkeltall for desember 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.12.20

OSEBX 4,68 % 10 års stat, Norge 0,96

MSCI AC World 4,48 % 10 års stat, USA 0,93

S&P 500 3,05 % 3 mnd NIBOR 0,50

FTSE 100 4,62 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -3,66 % Brent Future 8,85 %

Euro/USD 2,38 % Gull 6,70 %

Euro/NOK -1,39 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.12.2020:    98,5285 

FORTE Pengemarked leverte 0,08 prosent avkastning i desember, mens referanseindeksen, ST1X, var 
opp 0,01 prosent. I 2020 var fondet opp 1,20 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,62 prosent.  
I løpet av desember var 3 måneders Nibor opp 13 basispunkter, til 0,49 prosent. Norges Bank holder 

fortsatt en innskuddsrente på 0 prosent. 

Kilde: Online Trader 
 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var noe ned i løpet av måneden, og ligger nå 
på 55 basispunkter. 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. Kredittpåslagene hever forventet avkastning noe over nøkkelrenten, tremåneders 
NIBOR.  Det er noe lavere kredittpåslag som har gitt fondet bedre avkastning i desember. 

Vi er glade for at avkastningen for FORTE Pengemarked kom såpass høyt i 2020. Denne avkastningen 

understreker dette produktets fine egenskaper som et alternativ til bankplasseringer. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.12.2020:    112,3004 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,39 prosent i desember, mens referanseindeksen, NORM, var 

ned 0,05 prosent. Det var først og fremst lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må 

betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet god avkastning i desember. I 2020 ga 

fondet en avkastning på 2,72 prosent, mens indeksen var opp 2,64 prosent. 

Kilde: Bloomberg 
 
Den blå kurven viser at 5 års Nibor fastrente endte måneden på 0,96 prosent (opp 16 basispunkter), 
mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 13 basispunkter til 0,49 prosent. 
Endringene i rentene ga liten kortsiktig negativ 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, og dette er grunnen til fondets forholdsvis lave avkastning i 2020. 
 
En lav eksponering mot renterisiko oppnås ved å holde flytende rentepapirer. Et fastrentepapir vil 
falle i kurs når renten stiger, fordi kupongrenten blir relativt mindre verdt mot markedsrenten, mens 
for en flytende rente obligasjon vil kupongrenten stige med markedsrenten. Å velge rett nivå for 
rentefølsomheten er derfor et viktig valg. FORTE Obligasjon består nå bare av obligasjoner med 
flytende rente.  
 
Når renten er lav, må den løpende avkastningen komme fra kredittpåslag. Figuren under viser 

utviklingen i kredittpåslag er illustrert i figuren under. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 desember sank kredittpåslagene noe. For fondsobligasjoner sank kredittpåslaget 8 
basispunkter. For ansvarlige lån og seniorlån var nedgangen på henholdsvis 9 og 2 basispunkter. 
Fallende kredittpåslag bidrar til høyere avkastning i fondet når det skjer, men etter at 
kredittpåslaget har falt, vil fremtidig avkastning bli lavere. 
 
Til tross for en normalisering av kredittpåslagene har vi tro på at FORTE Obligasjon vil gi en bra 
avkastning fremover. Hvis vi tenker på det relative forholdet mellom renter og kredittpåslag, så er 
det samme kredittpåslaget mer verdifullt enn renten (3mnd Nibor), som er så lav. I et slikt scenario 
vil FORTE Obligasjon levere en god avkastning. Når 3 måneders Nibor stiger, vil avkastningen bli 
enda bedre.  
 
Når det er gode tider, vil renten være høy og kredittpåslaget lavt. I dårlige tider, slik som ved 

utbruddet av korona-viruset i mars, blir renten lav og kredittpåslaget høyt. I en bevegelse mot bedre 

tider, får vi høyere rente og lavere kredittpåslag. Det er dette FORTE Obligasjon nå er posisjonert 

for. 



FORTE Norge 

Kurs per 31.12.2020:    242,9036 

FORTE Norge ga en positiv avkastning på 6,7 prosent i årets siste måned, til sammenligning var Oslo 
Børs’ fondsindeks opp 4,9 prosent i samme periode.  I 2020 steg fondsindeksen med 7,3 prosent og 
FORTE Norge hadde i år igjen en positiv meravkastning og endte året opp 9,6 prosent.  FORTE Norge 
ligger som nummer fire av norske aksjefond siste fem år og som nummer ti siste tre år.  
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar. 
 
Oljeprisen styrket seg med drøye fire dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var 
51,8  dollar per fat ved utgangen av desember. Innen oljerelatert sektor var Equinor og Noreco 
positive bidragsytere i FORTE Norge i desember. 
 
Lakseprisen hadde en positiv utvikling i desember og var omsatt rundt 50 kroner per kilo for laks 
rundt 4-5 kg ved utgangen av måneden. Aksjene innen sjømatsektoren i porteføljen bidro meget 
positivt i desember, og de var MOWI, Bakkafrost, Lerøy Seafood, Salmar, Austevoll Seafood, Grieg 
Seafood og Norway Royal Salmon. 
 
I industrisegmentet bidro Tomra, Cloudberry Clean Energy, Green Transition Holding og Borregaard til 
positiv utvikling i porteføljen i desember, da bærekraft hadde fokus hos investorer. 
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro spesielt Thin Film Electronics og Nordic 
Semiconductor positivt i FORTE Norge, mens Telenor bidro negativt med svak kursutvikling.  
 
I bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde spesielt DNB  et godt bidrag til fondets 
avkastning i desember, etter positivt sentiment for bankaksjer og litt høyere langrenter. 

Innen bioteknologisegmentet hadde Targovax en positiv kursutvikling i FORTE Norge, etter en positiv 
pasientstudie og analyseoppgradering. 
 
Det begivenhetsrike året 2020 er omme  og vi har heldigvis fått utviklet vaksiner mot viruset som har 
preget året. Oslo Børs har levert normalavkastning og FORTE Norge meravkastning, selv etter et stort 
og meget rask fall i februar og mars. Prisingen på Oslo Børs begynner å bli mer krevende og vi er 
avhengig av fortsatt relativt lave renter, gode makrotall og økende inntjening hos selskapene for å få 
en fornuftig avkastning i aksjemarkedet inn i 2021. Imidlertid har mange typiske norske sektorer 
underprestert i 2020, så i forhold til andre aksjemarkeder kan Oslo Børs kunne bli en relativ vinner i 
2021. Vi ønsker våre andelseiere og lesere et riktig godt nytt år. 

 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.12.2020:    209,4247 

I desember steg FORTE Global med 0,6 prosent, dempet av en svekkelse i amerikanske dollar mot 
norske kroner på 3,7 prosent. Året som helhet endte med en positiv avkastning på 3,97 prosent.  
 
Selv om vi observerte svært store kursutslag gjennom desember i enkelte aksjer, var utslagene på 
sektor- og indeksnivå mindre. Kort oppsummert ble et turbulent børsår avsluttet relativt rolig.   
 
MSCI World Index (All Country, USD) endte året med en oppgang på 16,3 prosent. Og som vi har 

påpekt tidligere, har utslagene mellom ulike sektorer i 2020 vært unormalt store. Grafen nedenfor 

viser utviklingen i en del av de sektorene som utmerket seg mest, og som inngår i MSCI World Index. 

Teknologisektoren ble den suverene vinneren med oppgang på over 40 prosent, etterfulgt av 

konsumvarer og kommunikasjonstjenester. På den svake siden ser vi at energisektoren endte året ned i 

overkant av 30 prosent.   

Når vi ser på fasiten for i fjor på børsene, illustrerer det også hvordan menneskenes endrede 
adferdsmønster har påvirket økonomien. Man kan også lese ut av grafene at de sektorene som falt 
mest i februar og mars, også steg minst etterpå. Dette forteller oss at det tar tid å løse en del av 
problemene vi står ovenfor. Det sier imidlertid lite om hvordan det vil bli fremover. 
 
Etter et børsår for historiebøkene, med en volatilitet på grensen til det ekstreme, synes vi nå det er 
god grunn til å se for seg at 2021 vil fremstå som langt mere normalt. Makrotallene har gjennom 
høsten og tidlig vinter gitt positive signaler som underbygger våre forventninger om kraftig rekyl i den 
globale økonomiske veksten for det kommende året. Selv om aksjemarkedene allerede delvis har 
priset dette inn, tror vi det er mere å gå på. 
 
Takk for tilliten og godt nytt børsår! 

Ansvarlig forvalter:  Stein Frode Aaseng 



FORTE Trønder 

I desember steg FORTE Trønder 6,7 prosent, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 4,9 prosent. 
Avkastningen for 2020 ble dermed på -1,5 prosent, mot referanseindeksens 7,3 prosent. FORTE 
Trønder er fortsatt blant de ti beste norske aksjefondene basert på fem års historikk. 
 
Drevet av videre oljeprisoppgang, var Aker BP og BW Energy solide bidragsytere til meravkastningen 
denne måneden. Sistnevnte ble solgt på slutten av året, mens Aker BP fortsatt er en av våre fem 
største posisjoner ved inngangen til det nye året.  
 
Sjømatselskapene fortsatte den positive trenden fra foregående måned, og spesielt Mowi, Grieg, 
Lerøy og Austevoll bidro positivt.  
 
Blant fondets posisjoner innen bank- og finanssektoren bar aksjekursene preg av lite kursdrivende 
nyheter, og derav sidelengs konsolidering etter en sterk november for sektoren.    
 
Innen teknologi, media og telekom bidro CrayoNano og Thin Film til meravkastningen. På den svake 
siden var både Schibsted og Telenor ned i desember. 
 
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i desember, var det spesielt selskaper innen ESG-
segmentet som bidro i positiv retning. Cloudberry Clean Energy og Green Transition Holding er begge 
relativt nye investeringer i fondet, men toppet allerede vinnerlisten. Også Norske Skog bidro veldig 
positivt i desember. På den svake siden var Elkem og Yara begge ned i desember.  
 
2020 ble et aksjeår for historiebøkene. I februar og mars fikk vi det verste børsfallet i løpet av fire uker 
siden krigen, noe som dessverre slo ekstra dårlig ut for fondets overvekt i sykliske og oljerelaterte 
aksjer. Kvalitetsselskaper med solid balanse falt mye mer enn vi trodde var mulig, og sett i ettertid har 
vi vel også fått bekreftet at det var en overreaksjon preget av panikk. Markedet bunnet altså noen 
dager etter at statsministeren stengte ned landet, og alle egentlig skjønte alvoret i pandemien. Oslo 
Børs Fondsindeks er opp 57 prosent fra bunnen i mars til årsslutt. FORTE Trønder er opp 95 prosent i 
samme periode.  
 
Den siste tids makrotall fra viktige økonomier som Kina og USA har vært positiv lesing, og gir støtte til 
at 2021 vil bli et godt år for verdensøkonomien. På Oslo Børs har vi mange sykliske selskaper som har 
vært hardt rammet av handelskrig og Covid-19 over de to siste årene, og her ser vi fortsatt oppside fra 
dagens nivåer. Vi er også svært positive til sjømatsektoren.   
 
Godt nytt børsår, og takk for tilliten! 

Kurs per 31.12.2020:    281,3346 

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. 


