BREV TIL INVESTORENE : MAI 2015
Markedsutvikling
I mai hentet globale aksjemarkeder seg inn igjen etter nedturen i april og Verdensindeksen steg 3,3
%. Mye av oppgangen skyldtes at amerikanske dollar styrket seg mot norske kroner. FDA steg 2,4 %
og leverte nok en god måned sammenliknet med Referanseindeksen. Hittil i år har FDA steget over
11 % mot Referanseindeksens oppgang på knappe 6 %. Det er den beste perioden i FDAs historie.
Avkastning
FDA
Ref.indeks
MSCI World
Norske renter
Oslo Børs

1 måned
2,4 %
2,0 %
3,3 %
0,1 %
1,0 %

3 måneder
5,8 %
1,8 %
2,8 %
0,2 %
4,9 %

HiÅ
11,1 %
5,8 %
9,5 %
0,4 %
12,1 %

1 år
24,3 %
21,6 %
37,0 %
1,2 %
6,7 %

3 år
N/A
53,7 %
97,9 %
4,3 %
68,0 %

Fra start
50,3 %
50,1 %
91,2 %
4,1 %
57,4 %

Etter flere tiår med lav avkastning har det Japanske aksjemarkedet opplevd en revitalisering.
Statsminister Shinzo Abe har etablert et program som får de amerikansk og europeisk QE
programmene til å blekne. Markedet har tro på at Statsminister Abe skal få det til og japanske aksjer
topper igjen avkastningstabellen. Etter en periode med spektakulær avkastning i Russiske aksjer
befinner EC Russland seg i bunn av listen og er det eneste fondet med negativ avkastning denne
måneden. Sector Helse Verdi fortsetter den meget sterke utviklingen fra tidligere i år.
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6,6 %
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0,7 %
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I mai leverte fondene FDA har investert i bedre avkastning enn sine egne referanseindekser og fondsseleksjonen har gitt et
positivt bidrag til FDAs avkastning. Største bidrag kommer imidlertid fra regional- og sektorallokering. Våre største
overvekter, europeiske aksjer og helse- og finanssektoren, har gjort det bedre enn Verdensindeksen.

Porteføljeendringer
Det er gjort lite endringer i porteføljen i mai. Vi har vektet opp Storm Bond Fund etter tegn på
bedring i deres markedssegment. Beholdningen i Invesco Europa Strukturert er økt noe og DNB
Obligasjon redusert noe. Ved utgangen av mai er aksjeandelen i porteføljen økt fra til 71 %, 11 %poeng overvekt i aksjer sammenliknet med Referanseindeksen.

Alt har klaffet
Når du presterer utover ditt potensial
Hittil i år har stort sett alle investeringer gått vår vei. Med over 30 % av pengene investert i renter har
FDA allikevel levert høyere avkastning enn de globale aksjemarkedene (se graf under). Vår overvekt i
aksjer forklarer under 1 %-poeng av FDAs meravkastning relativt til referanseindeksen. Resterende
4,5 % meravkastning kommer fra geografisk allokering og fondsseleksjon. Det vil si at nesten alle de
regionene vi har investert i har gått bedre enn Verdensindeksen og nesten alle forvalterne vi har
valgt ut har gjort det bedre enn markedene de investerer i.
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Det største problemet med en periode med så sterke resultater er at det er fristende å tilskrive
resultatet til forvalters dyktighet, men en forvalter som tror han kan gå på vannet står i fare for å
drukne i nær fremtid. Vi vil ikke avskrive dyktighet som en del av forklaringen da markedet i stor grad
har utviklet seg i tråd med våre forventninger, men vi innser også at vi har hatt en god porsjon flaks i
denne perioden.
Det at vi har prestert utover vårt potensial vil ikke si at det er overhengende fare for at vi skal
underprestere i fremtiden. Investorene bør imidlertid ikke forvente at fremtidige resultater er på
dette nivået, da er man nesten garantert å bli skuffet. Et av de viktigste suksesskriteriene for en
investor er å ha realistiske forventninger - da går det lengre mellom ubehagelige overraskelser.
Urealistiske forventninger er investors verste fiende.

Dyre aksjer
Hvilke implikasjoner har prisingen av aksjer for forventet avkastning?
Det skrives stadig hyppigere i mediene om overprisede aksjemarkeder. Ikke overraskende viser flere
studier at fremtidig avkastning er lavere hvis man kjøper aksjer når aksjemarkedet er dyrt. En av
grunnpilarene i forvaltningen av FDA er at det er bedre å eie aksjer når de er billige enn når de er
dyre.
Hva betyr det at aksjemarkedene er dyre? De fleste analytikeres konklusjon er basert på en indikator
som måler aksjemarkedets pris i relasjon til underliggende verdier, for eksempel markedspris over
selskapenes inntjening (Pris/Inntjening) eller markedspris/bokført egenkapital (Pris/Bok).
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Grafene over viser to ulike prisindikatorer for det amerikanske aksjemarkedet; Pris/Inntjening (PE) og
Pris/Bok (PB). Indikatorene viser henholdsvis at markedet er 10 % og 15 % overpriset. Utfordringen
med slike indikatorer er at de ofte vil gi sprikende svar og investor bør finne indikatorer som passer til
ens investeringsfilosofi og forholde seg til de samme indikatorene over tid.
En måte å oppnå kjendisstatus i finansverdenen er å finne opp en prisindikator som blir populær.
Blant de mest kjente finner vi BNP/Pris (Warren Buffet), Pris/Syklisk justert inntjening (Ben Graham
og Robert Shiller) og Pris/Gjenkjøpskostnad (James Tobin fikk Nobelprisen for denne).
Det ville vært langt mellom jobbene i finansbransjen hvis det var en eksakt vitenskap å fastslå
markedets prising, eller fair value. Tabellen under viser at spriket er stort mellom de ulike
indikatorene.
Prisingsindikatorer på amerikanske aksjer
Indikator
PB
Prisendring til fair value
-15,0 %
Kilde: www.dshort.com og Finansco

PE
-10,0 %

Graham&Shiller
-12,5 %

Tobin
-67 %

Buffet
-47 %

Finansco
14,2 %

Både tradisjonelle indikatorer og kjendisindikatorene viser at amerikanske aksjer er dyre, dog i
varierende grad. Tobin indikerer at markedet skal falle 67 % mens Pris/Inntjening viser at markedet
skal falle 10 %, før prisen når fair value.

Felles for disse prisindikatorene er at de ikke tar hensyn til rentenivået. Uansett om man vurderer
verdien av en aksjeinvestering basert på diskontert fremtidig kontantstrøm eller vurderer
aksjeinvesteringen opp mot alternative investeringer (bankinnskudd) så er rentenivået avgjørende
for konklusjonen. Ved å ekskludere renten fra vurderingen risikerer man å komme til en feilaktig
beslutning om at aksjemarkedet er dyrt, og investerer dermed i bankinnskudd eller obligasjoner
isteden. I Finanscoindikatoren1har vi brukt metoden med syklisk justert inntjening (Graham og
Shiller) og tatt hensyn til rentenivået. Den viser at amerikanske aksjer er priset med en rabatt på
14,2 % sammenliknet med siste ti års historikk. Vår konklusjon er at amerikanske aksjer fremstår som
dyre fordi renten er så lav og gitt dagens rentenivå, så kan prisen stige mer før vi når fair value.
Som nevnt innledningsvis viser historien oss at høyt prisede aksjemarkeder sannsynligvis vil gi lav
avkastning de neste 10 årene. Det vil imidlertid alle alternative investeringer også gjøre, noe som
reflekteres i den rekordlave renten. For eksempel vil en amerikansk statsobligasjon gi 2 % avkastning
over de neste 10 årene. Da skal det ikke så mye til for at aksjer fremstår som en relativt god
investering.

Regionale forskjeller
Vi er heldigvis ikke begrenset til kun å investere i USA. I våre øyne er amerikanske aksjer dyre, men
fremdeles en attraktiv investering. Spørsmålet for oss er da om amerikanske aksjer er en attraktiv
investering relativt til andre aksjemarkeder.
For å svare på spørsmålet er det viktig å ta hensyn til at ingen driver sine selskaper bedre enn
amerikanerne gjør. De er verdensmestre i forretningslivet. Det betyr at et selskap hjemmehørende i
USA prises høyere enn et tilsvarende selskap hjemmehørende et annet sted i verden. Dermed er ikke
prisindikatorer direkte sammenliknbare på tvers av landegrensene. Amerikanske aksjer vil nesten
alltid fremstått som dyrere enn aksjer i Norge og Europa. Vi unngår problemet ved å se på et
markeds prising sammenliknet med sin egen historikk. Rabatt mot egen historikk kan deretter
sammenliknes på tvers av landegrensene.
Grafene på under viser to prisingsindikatorer for aksjemarkedene i eurosonen. Pris/Bok viser at
markedet er priset omtrent som historisk gjennomsnitt. Finanscoindikatoren (også kjent som
aksjemarkedets risikopremie) viser at europeiske aksjer er priset med rabatt. Hvis risikopremien skal
normaliseres til omkring 4 % innebærer det en kursoppgang i aksjemarkedet på over 30 %. Begge
indikatorene viser at europeiske aksjer er en mer attraktiv investering enn amerikanske aksjer.
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For de som leser akademisk litteratur som omhandler aksjemarkedets prising vil Finanscoindikatoren ofte
være omtalt som aksjemarkedets risikopremie. For ordens skyld, Finansco er ikke opphavet til denne
indikatoren eller beregningsmetoden, men vi mener Finanscoindikatoren er et flottere navn enn ten years
cyclically adjusted equity risk premium based on ten year government bond yield.
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Allokeringen i FDA gjenspeiler konklusjonene i den overstående analysen. Vi har en overvekt i aksjer.
Større rabatt sammenliknet med historisk prising gjør europeiske aksjer mer attraktive enn
amerikanske. FDA har investert 30 % i europeiske aksjer og drøye 10 % i amerikanske aksjer.

Konklusjoner for investor
Bedre å investere i dyre aksjer enn lave renter
Det er ikke vanskelig å se at dagens aksjemarkeder kan fremstå som dyre i et historisk perspektiv.
Imidlertid kan vi ikke sette penger i banken til den renten som var gjeldende på 90-tallet. Alternativet
i dag er nærmere nullrente. Dét er årsaken til at aksjemarkedet prises opp. Investorene etterspør
mer aksjer da selv lav forventet avkastning fra aksjemarkedet er langt bedre enn alternativet. Slik vil
det fortsette å være en stund til.
Vi skal imidlertid være oppmerksomme på at både det lave rentenivået og de høye aksjepriser tilsier
lavere avkastning i årene fremover. Uten realisme i forventningene er det lite rom for gledelige
overraskelser.
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