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Aker Solutions har funnet løsningen

Aker Solutions kunngjør at de

vil fusjonere med Kværner og

skille ut karbonfangst og

havvind i egne selskaper.

Aker Carbon Capture og Aker Offsore

Wind Holding etableres og tilføres

hver kr. 500 mill. i ny egenkapital.

Aker Carbon Capture og

Aker Offshore Wind Holding

børsnoteres.
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Brunt vs. grønt
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HOT and NOT
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Over èn million døde på verdensbasis
men nedstengningen i mars forhindret katastrofen
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Sparebøsse i år. Kjøpefest neste år.
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“October: This is one of the peculiarly dangerous months to 
speculate in stocks. The others are July, January, September, April, 
November, May, March, June, December, August and February”

Mark Twain
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Ferden mot null (I)



9

Ferden mot null (II)
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«Inntjeningsrenten» i amerikanske aksjer er 5 %

1/21
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Også den langsiktige risikopremien i aksjer er ca. 5 %

Kilde: New York University Stern
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Hvis rentene blir liggende nær null, 
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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Det blir skikkelig ekkelt når vi kjøpekraftsjusterer

Årlig gjennomsnittlig

realavkastning 1990-2020

Aksjer 7,5 %

High Yield 5,5 %

Statsobligasjoner 3,5 %

Statssertifikater 0,5 %

Årlig gjennomsnittlig

realavkastning 2020-2050?

Aksjer 3 %

High Yield 1 %

Statsobligasjoner -1 %

Statssertifikater -2 %
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High yield vs. aksjer
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10 års fast = Flytende
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Bad Air Day
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Til glede (eller ergrelse) for nye lesere
Ti gode venner går ut for å spise middag sammen. Regningen blir på 1.000 kroner og deles på samme måte som man betaler

skatt:

- De fire første (de fattigste) betaler ingenting

- Den femte betaler 10 kroner

- Den sjette 30 kroner

- Den sjuende 70 kroner

- Den åttende 120 kroner

- Den niende 180 kroner

- Den tiende personen (den rikeste) betaler 590 kroner

De ti personene spiser middag på restauranten hver dag og er fornøyd med oppgjøret.

En dag sier restauranteieren:

"Dere er så gode kunder, så jeg vil gi 200 kroner i rabatt på middagen deres fremover". En middag for ti personer koster nå 800

kroner og man skal fortsatt betale middagen slik skatten betales. De fire første påvirkes ikke. De får fortsatt spise gratis. Men

hva med de andre seks? Hvordan skal man dele på en rabatt på 200 kroner slik at alle får sin del? De innser at 200 kroner delt

på seks blir 33,33 kroner. Om man trekker det beløpet bort i fra alles regning, så får den femte og den sjette personen betalt for

å spise.

Restauranteieren foreslår at det riktige vil være å redusere hver persons regning proporsjonalt. Han regner så ut hva hver

person skal betale. Resultatet blir at nå får til og med den femte personen spise gratis. Den sjette må betale 20 kroner, den

sjuende betaler 50, den åttende betaler 90, den niende betaler 120 og til slutt den tiende som nå betaler 520 kroner i stedet for

590. Alle får en lavere pris enn opprinnelig og nå får i tillegg fem av personene spise gratis. Utenfor restauranten begynner

likevel gruppen å diskutere.

"Jeg sparer bare 1/10 av rabatten på 200 kroner " sier den sjette personen og peker på den tiende og sier: "men han sparer 70

kroner". "Riktig, jeg tjener bare 1/10 av det han gjør, også får han 7 ganger så mye rabatt som meg, det er urettferdig" sier den

femte personen. -"Det er helt sant, hvorfor skal han som har så mye penger få 70 kroner tilbake, når jeg bare får 20 kroner. De

rike skal alltid ha mest " sier den sjuende i forbannelse. "Vent nå litt", sier de fire første som spiste gratis. "Vi får jo ingenting

igjen av prisreduksjonen. Dette systemet er laget for å utnytte de fattige og gi mest til de rike". De ni personene står nå og

skuler sint på den tiende og anklagene om utnyttelse av de fattige, griskhet og egoisme hagler.

Neste kveld kommer ikke den tiende personen til middagen. Like greit tenker de ni andre og setter seg til bords.

Når regningen kommer oppdager de noe rart. Det mangler 520 kroner.
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Og dette er visst det du får tilgang til 
ved å betale USD 750 i skatt i USA
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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 gamle sløydlærer?

Gjør som over 20.000 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss.

Ja takk, jeg ønsker å motta 

Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Holberggrafene er 

fredagens høydepunkt 
(men ikke fortell det til kona).

Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom i Nordnet

http://goo.gl/U04Zpc



