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Rapport om Finansforvaltningen 2016 

 
Universitetsfondets finansielle eiendeler har i 2016 hatt en verdiøkning på 8,1 mill kr. Det betyr at det 

har vært en avkastning på 9,9 %. Til sammenlikning ville en referanseindeks med fordeling lik 

normalposisjon gitt i finansreglementet gitt 2,8 %. Porteføljen har således levert en solid meravkastning 

i 2016 på 7,1 %. Siden oppstart av porteføljen har avkastningen vært 48,8 % etter alle omkostninger, 

mot 38,4 % for referanseindeks. Universitetsfondets mandat har i 2016 blitt endret, og aksjeandelen har 

blitt økt til 30 %. 

 

Det har vært uttak på 9,3 mill, slik at verdien av Universitetsfondets investeringer er redusert fra 87,7 til 

86,5 mill kr. 

 

2016 – Grafisk fremstilling av utviklingen for porteføljen samt referanseindekser for 2016 

 
 

2016 var et volatilt år med mange hendelser som påvirket markedet. Året startet med et skarpt fall i 

aksjemarkedet på bekymring om redusert vekst i Kina. Deretter fulgte Brexit, og et nytt skarpt fall. På 



høsten var det folkeavstemning i Italia om ny grunnlov som endte med at statsministeren gikk av. 

Presidentvalget i USA endte med Donald Trump vant. På tross alt som skjedde, endte året som et godt år 

med god avkastning. Universitetsfondets portefølje leverte godt året under ett, med en solid avkastning 

på 9,9 %. Aksjemarkedet har steg 12 % på Oslo Børs mens verdensindeksen målt i norske kroner steg 

4,3 %. Universitetsfondets avkastning i aksjeporteføljen har gjort det vesentlig bedre i perioden, og har 

steget med hele 37,6 %. 

 

Pr. 31. desember var 69 % av Universitetsfondets midler investert i rentepapirer og 31 % av midlene var 

investert i aksjemarkedet. Porteføljen blitt rebalansert av forvalter for å bringe fordelingen tilbake mot 

normalposisjon. Dette gjelder både innenfor aktivaklassene og mellom aktivaklassene. 

Universitetsfondet har 86,5 mill kr i finansielle eiendeler. Av dette utgjør rentebærende investeringer 

59,3 mill kr og aksjer/egenkapitalbevis 27,2 mill kr. 

 

2016 – Grafisk fremstilling av utviklingen for porteføljen samt referanseindekser siden oppstart 

 



Porteføljens avkastning, fordelt pr aktivaklasse vs referanseindekser (%) for 2016 

Aktivaklasse Avkastning Referanseindekser Avkastning 

Aksjer Oslo Børs 37,6 % OSEBX 12,1 % 

Egenkapitalbevis 43,0 % OSEEX 34,3 % 

Aksjer Global -8,9 % MSCI World Net 4,3 % 

Pengemarked/bank 1,7 % ST1X 0,5 % 

Obligasjoner 4,0 % ST4X 0,4 % 

Totalt 9,9 % Referanseindeks 2,8 % 

 

Forventinger fremover 

Om lag 29 millioner av porteføljen står på konto til NIBOR (pt 1,04 %) +0,6 %, slik at avkastningen 

fremover blir om lag 1,6 %. 30 millioner er plassert i obligasjoner med en løpende rente på 3,6 % pt. 

Markedet priser forholdsvis stabile flytende renter det neste året, men fastrenter har begynt å trekke 

oppover det siste året, spesielt i november og desember. Renteavkastningen til porteføljen trolig ligge 

rundt 2,6 % i 2017. Mandatet tilsier at om lag 70 % av porteføljen skal være i renteinvesteringer, og 

hovedtyngden av avkastningen vil derfor komme herfra. 
 

Resten av porteføljen er plassert i norske aksjer og egenkapitalbevis samt utenlandske aksjer gjennom 

aksjefond. Vi anser vår portefølje til å være attraktivt priset, og forventer derfor en verdistigning på om 

lag 10 % årlig fremover. 
 

 

Noen kommentarer hentet fra SR-Forvaltnings markedsrapport pr 31. desember 2016:  

 

Året som har gått: Året 2016 bød på relativt mye dramatikk. Vi startet året med dårlig nytt fra Kina og 

råvarepriser i fritt fall. I USA red frykten for at en rask renteoppgang i USA skulle ødelegge den skjøre 

veksten. I tillegg stod Europa midt i en flyktningkrise av uante dimensjoner. Aksjemarkedene reagerte 

sporenstreks, og falt nesten 15 % frem til midten av januar. Myndighetene i Kina, EU og USA viste 

imidlertid handlekraft, og kom med stimulerende tiltak, og heldigvis begynte råvareprisene igjen å stige. 

Flyktningkrisen viste seg å være krevende, men håndterbar. Men hvor lenge var Adam i paradis? Britene 

bestemte seg for at de ikke lenger ønsket å være en del av EU, og som om ikke det var nok, valgte 

amerikanerne en president som de fleste utenfor USA anså som relativt ustabil og impulsiv.  

 

Når vi oppsummerer, så har investorene likevel fått relativt god avkastning på sine investeringer i 2016. 

Oslo Børs (OSEBX) steg med 4,2 % i desember og 12,1 % i 2016. Verdensindeksen (MSCI World NR i 

NOK) fikk en oppgang på 3,1 % i desember og 4,3 % for året. Sparebankindeksen (OSEEX) steg 4,0 % 

i desember og hele 34,3 % i 2016, mens renteindeksen (ST1X) krøp opp i underkant av 0,1 % og fikk 

marginale 0,5 % oppgang for året. Moderat prising, OK selskapsresultater og forventning om høyere 

økonomisk vekst er hovedgrunnen. Og så var det dags for et nytt år, nye bekymringer og nye muligheter.  

 

 
 

Makro: I USA har det vært flere gode nøkkeltall i desember. Arbeidsmarkedet fortsetter å være bra med 

en ledighet på 4,6 %. Nye arbeidsledige er på svært lave nivåer, samtidig som lønnsveksten begynner å 



ta seg opp. Fremover vil dette medføre til bedre etterspørsel i økonomien. Bedriftene i både industrien 

og servicenæringene rapporterer om fortsatt gode utsikter. Sentralbanken Federal Reserve hevet renten 

til 0,5-0,75 %, i tråd med markedets forventninger. Konsumentene er også blitt ganske optimistiske, og 

kjøp av varige konsumgoder steg bra og mer enn ventet. Dette er varer kjøper (som regel) strengt tatt 

ikke trenger (f.eks ny bil), og kjøp av denne type varer signaliserer at folk er optimistiske med tanke på 

egen økonomi. 

 

I Europa rapporterer også bedriftene om bedre tider fremover, både i servicenæringen og i industrien. 

Arbeidsledigheten er på 9,8 %, som fortsatt er høyt, men som har falt jevnt og trutt siden toppen på 12 % 

for et par år siden. Sentralbanken ECB har forlenget sine kvantitative lettelser, som var ment å slutte i 

mars 2017, men i noe mindre omfang enn tidligere. Gjennom en lengre periode trykket sentralbanken 80 

mrd euro i måneden som ble brukt til å kjøpe obligasjoner for å holde rentene lave. Fra mars 2017 er 

nivået 60 mrd euro i måneden. 

 

Kina har sluppet flere nøkkeltall i desember, som i sum var gode. Industriproduksjonen og investeringer 

var begge gode og i tråd med forventningene på hhv 6,2 % og 8,3 %. Både små og mellomstore bedrifter 

er fortsatt positive til fremtiden, og bedriftene har blitt mer positive den siste tiden. 

 

I Norge er arbeidsledigheten relativt stabil. Registrerte ledige fra NAV er på 2,8 %, mens den noe 

bredere undersøkelsen til SSB viser at 4,8 % er ledige. Forskjellen mellom disse to er at NAV-tallene 

bare omfatter arbeidsledige som har krav på ytelser, mens SSB-tallene også tar med ledige som ikke har 

krav på ytelser. Oljeprisen har stabilisert seg siste periode på om lag 55 dollar pr fat, etter at OPEC 

kuttet produksjonen i november. 

 

Aksjer: Etter en turbulent innledning på året, med kraftige kursfall og stor usikkerhet om videre 

markedsutvikling, har 2016 utviklet seg til et tilnærmet «normalår». Dette til tross for relativt uventede 

utfall i noen av årets store begivenheter som presidentvalget i USA og resultatet av den britiske 

folkeavstemningen om fortsatt EU medlemskap.  

 

Vi er ganske optimistiske for året som kommer. Stramme arbeidsmarkeder i Tyskland, UK, USA og 

Japan kan bidra til lønnsvekst, og vil stimulere til økt vekst i økonomiene. Samtidig vil økte råvarepriser 

bidra til høyere prisvekst, og reduserte tilbakekjøp av obligasjoner i Eurosonen vil bidra til 

renteoppgang. Trump lover stor satsning på infrastrukturinvesteringer, som også vil stimulere den 

amerikanske økonomien positivt. Samtlige faktorer har bidratt til forventninger om høyere økonomisk 

vekst enn hva var tilfellet ved inngangen til fjoråret, og bidratt til økt tiltro i aksjemarkedet. 

 

Relativt moderat verdsettelse i forhold til underliggende verdier, og utsikter til høyere økonomisk vekst 

enn tidligere antatt, medfører at vi fortsatt ser potensiale for videre kursoppgang. Politisk uro vil 

imidlertid kunne påvirke markedet negativt i det korte bildet, og større svingninger kan ikke utelukkes 

fremover. 

 



       
Prising aksjer: Grafene over viser hvordan Oslo Børs og europeiske aksjer er priset i forhold til 

bokførte verdier i selskapene. Vanligvis ligger vi i intervallet fra 1,5 til 2,3 ganger de bokførte verdiene. 

Vi observerer at prisingen av norske og europeiske aksjer fortsatt fremstår som attraktiv i forhold til 

bokførte verdier. 

 

Renter: Året 2016 var preget av store svingninger i det norske markedet for høyrenteobligasjoner. 

Starten av året var utfordrende med en oljepris som bunnet på 27,9 USD per fat i slutten av januar. 

Markedet var da særlig utfordrende innenfor olje og offshore, men tok også med seg andre sektorer 

(med ett stort overheng av selgere). Etterhvert ble risikopåslagene uforholdsmessig høye, og sammen 

med en stigende oljepris stabiliserte markedet seg. Obligasjonsmarkedet utviklet seg deretter bra utover 

året til tross for både BREXIT og uro rundt presidentvalget i USA. 

 

Det er fremdeles utfordringer innenfor selskapene som er eksponert mot olje, og da særlig for rigg og 

supply. Noen refinansieringer er på plass, mens andre står foran oss i året som kommer. I andre sektorer 

i det norske markedet for høyrenteobligasjoner, har selskapene lagt ett godt år bak seg. Fiskeoppdrett er 

en bransje som har opplevd nok ett historisk godt år, og gjeldsbetjeningsevnen de neste årene bør her 

være god. Den norske banksektoren har vært igjennom en lang periode med kapitaloppbygging, som 

gjør at bankene har mer egenkapital enn tidligere, noe som bør være bra for oss som obligasjonseiere i 

denne sektoren. 

 

Rentene er fortsatt historisk lave og i skrivende stund er 3 måneders NIBOR 1,16 %. Vi tar ikke 

fastrenterisko noe som innebærer at en høyere rente vil gi høyere løpende avkastning i porteføljen. Vår 

oppfatning er at en får godt betalt for å påta seg kredittrisiko. Vi er tro mot vår filosofi om å ta en 

akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid. 
 

 

For øvrig informasjon om finansforvaltningen henvises til fullstendig rapport og beholdningsoversikt fra 

SR-Forvaltning. 


