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Ukens realitetssjekk:

Er 5 % «det nye» 10 % for aksjer ?

Årlig nominell gjennomsnitts-

avkastning 1990-2020

Aksjer 10 %

High Yield 8 %

Statsobligasjoner 6 %

Statssertifikater 3 %

Aksjer 5 %

High Yield 3 %

Statsobligasjoner 1 %

Statssertifikater 0 %

Årlig nominell gjennomsnitts-

avkastning 2020-2050 ?
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Risikopremie 

(forventet avkastning utover kort risikofri rente)
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50 år med kriger, krakk og kriser (og 13.000 % avkastning)
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+300 %

Mentometerknapp vs. perspektiv
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Vi tør fortsatt ikke hoppe ned på bakken

Oppe i trærne er vi 

sjokkskadet og opptatt av 

de store tallene.

Nede i gresset er vi overbevist om 

at forskjellen mellom suksess og 

fiasko er på høyresiden av kommaet



7

Avkastningsfri risiko
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Nytt hårstrå i manken

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2020/09/14/7566070/rentebanen-ved-endestasjonen
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Den «nøytrale» boligrenten er nå på ca. 3,5 %
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Hydrogen heies på av Regjeringen, 
men olje og gass regjerer fortsatt

Kilde: Petroleumsdirektoratet

P

R

O

G

N

O

S

E



11

Populært vs. upopulært
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Apple er nå mer verdt enn 
samtlige oljeselskaper i verden
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Uncle Sam vs. Onkel Skrue



14

Jysla syge graf
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Tuppen og Lillemor

Tuppen og Lillemor

bor gård i gård.

Begge har øyne blå, 

lysegult hår.

Hjem i fra skolen 

pent hånd i hånd.

Daglig de knytter 

evig vennskapsbånd.

Men plutselig en dag 

kom de opp å slåss,

"Nå får du aldri mere 

komme hjem til oss!

Time på time gikk. 

Ikke et ord!

Begge var på gråten. 

Sorgen var så stor.

Men i det siste 

store frikvarter

kan ikke Lillemor 

greie det mer.

"Tuppen! Jeg angrer så 

på det du vet.

La oss være venner

i all evighet.
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GOD HELG
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Følg oss på 
Twitter: 

@Holberggrafen

Mange av grafene våre publiseres nå 

først på Twitter. Vil du være oppdatert 

på våre siste «sprell»,

er det bare å hive seg rundt 

og bli en del av twittersamfunnet.

https://twitter.com/Holberggrafen
https://twitter.com/Holberggrafen
https://twitter.com/Holberggrafen
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din snille onkel?

Gjør som 20.000 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å 

motta Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Øystein Dørum
Sjeføkonom NHO

«Ikke bare er dette en av de

mest pedagogiske makro-

rapportene, den er også en

av de morsomste.

Anbefaler den til alle som

ønsker å forstå litt mer av

det som rører seg.»

http://goo.gl/U04Zpc



