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Mar 2020 -20% +51 %

Husker du denne fra mars i fjor?

De verste kvartalene i det amerikanske 

aksjemarkedet siden 1926

Kvartalet som slutter      Avkastning i kvartalet 12 mnd.               3 år              5 år         

Avkastning påfølgende

Gjennomsnitt



Ett standard-

avviksbånd

The game is on

DN lanserer i disse dager Fantasyfond, en 10 ukers konkurranse om å plukke 

vinneraksjene på Oslo Børs. Et godt folkeopplysningstiltak, men også kilde til 

urealistiske avkastningsforventninger og fremstilling av aksjer som et 

spekulasjonsobjekt snarere enn en eierandel i langsiktig verdiskapning. 
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Noen er glad i mentometerknapper.
Andre stoler på tyngdekraften

«MENTOMETERKNAPP» «TYNGDEKRAFTEN»
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JEG KJØPER. 

Her gjelder 

det å være med.

Hmm…., 

kanskje 

jeg 

skal 

kjøpe 

aksjer Oljeprisen i 10 dollar. 

Den skal nok i 5. 

JEG SELGER

Megleren min sier at IT-

aksjer er tingen 

JEG KJØPER.

Jeg må jo 

ha litt is 

i magen

Boligkrakk. Aksjekrakk. Valutakrise.

JEG SELGER.

Dette ser jo 

bra ut.

JEG KJØPER.

Dette er kun et 

”bear market rally”

Krig i Irak.  SARS.  Dot.com 

og dot.gikk. JEG SELGER.

Puuuh

Megler-

gnom

Resesjon. 

Deflasjon. 

Depresjon.  

Aldri mer aksjer.

JEG SELGER.

Det faller 

nok igjen

Hva 

sa jeg?

Yes! 

Timing is 

everything

Alle 

korreksjoner 

er jo en 

kjøpsmulighet. 

JEG KJØPER.

JEG 

KJØPER 

MER

Aksjer er altfor dyre. 

Jeg venter til 

neste nedtur.

Timing, det er falì det

Sky is the limit.

JEG KJØPER.

Dette blir 

Svartedauden. 

JEG SELGER.
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25 %  *   25 %    =      6 %

50 %  *   50 %    =    25 %

75 %  *   75 %    =    56 %

100 % *  100 %   =  100 %

Du er litt 

rasjonell

Du har 

synske evner

Sannsynlighet 

for å treffe på 

den første 

beslutningen

Sannsynlighet 

for å treffe på 

den andre

beslutningen

Sannsynlighet 

for 

god «timing»

Du er

synsk

Timing-

matrisen

Du lar 

følelsene styre

«Timing» krever to gode beslutninger. 
Salg og kjøp.



8

1.  Definèr din investeringshorisont
• Hva skal pengene brukes til (pensjon, førtidspensjon, utdannelse…) 

• Når trenger du pengene?

2. Finn din risikotoleranse
• Hvor store avkastningssvingninger aksepterer du

• Tåler du at aksjemarkedet faller 10% i løpet av kort tid eller blir halvert på ett år?

3. Bestem aksjeandelen i porteføljen din basert på ovennevnte
• Det finnes ingen ”gratis lunsj” i finansmarkedet. Vil du ha avkastning, må du ta risiko

4. Verdipapirfond gir deg enkelt risikospredning
• Verdipapirfond er lett tilgjengelig, oversiktlig, gjennomregulert og likvid

• Ha gjerne en portefølje med enkeltaksjer, men vær ydmyk til hvor vanskelig det er å slå markedet

5. Husk at den største «fienden» i aksjemarkedet er deg selv
• Dine følelser (frykt, usikkerhet, eufori og overmot) styrer deg ofte til å gjøre det motsatte av det som er rasjonelt

6. Ta fortløpende hensyn til hele formuen din
• Ta hensyn til bolig, hytte, tjenestepensjon og fripoliser i vurderingen av porteføljen din

• En vanlig ”feil” er at aksjer får altfor stor oppmerksomhet i forhold til hvor mye de utgjør av totalporteføljen

7. Når aksjemarkedet faller, blir aksjer som regel billigere (ikke dyrere) 
• Husk at aksjer er en av de få varene i verden få vil ha når den er billig og ”alle” skal ha når den er dyr

8. Ikke prøv å ”time” aksjemarkedet
• Ikke la deg blende av mediahistorier om de som lykkes med dette De fleste mislykkes.

• Reallokèr som Oljefondet: Vekt deg ned i aksjer etter kraftig kursoppgang og vekt deg opp etter store fall.

9. La din beste venn i finansmarkedet; rentesrenteeffekten arbeide for deg 
• Husk at med 5 % avkastning dobles pengene dine hvert 14. år. Med 1 % avkastning tar det 70 år.

10. Vær grunnleggende skeptisk til alle som lover tilnærmet risikofri superavkastning
• Når noe høres for godt ut til å være sant, er det mest sannsynlig nettopp det

10 velmente investeringsråd
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Ofte er logaritmisk logisk 
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Nordmenns gjeld er doblet siden 2009, 
men rentekostnaden i kroner er uendret
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De bekymredes favorittgraf
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Fortsatt lavt hårfeste
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Det går mot vår, men boblejakke 
er fortsatt anbefalt i hovedstaden
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«Thore Johnsen-rabatten»?

Kilde: DNB Markets og ICE BofA Merril Lynch 
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Det grønne skiftet

Kilde: IMF – World Economic Outlook – Oktober 2020 og Bloomberg konsensus – 26.02.21

Forventet BNP-vekst i 2021 BNP-vekst i 2020
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Skitt fiske

Verdens største «syndere» på CO2-utslipp i havet 

som en følge av fiske ved bunntråling. Millioner tonn.

Kilde: The Guardian, Nature og SSB

68 (inkl. trålfiske)

42 (ekskl. trålfiske)

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/17/trawling-for-fish-releases-as-much-carbon-as-air-travel-report-finds-climate-crisis?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03371-z.epdf?sharing_token=8FFpa3pdt0MBEs-wwHhvPNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MwjSp_dqdYRo11ccDn9dqPW5D1xJuK8fpT__q4KFNUwgKdmwi3JyJVwmHRf-bxESQBSr9MbBwkap3XEr49FKSZrw7W6j8yaEyrI67o_vW36vuzGgf5WiXfPupj3TCNKWGPhX2RS00vTHE-BkQvziGb11MFJGGPZ1b_51DKmwtGk8pMFy1ivjK881Fj5VETogYf3fVIstOvZFm7GPLB6_wACfstUYd-8-lSjPgh9yf7KfNF-QVRClOFniiOdNdu9gLKVOPhX9IVaW-iu0ycKqWtxD6liRYEcRz-OIoXoIWFD2Vn0ceHB2OiMrzBmVcRs00xGG3hV5FhhBnHXVUoD6qT1xZe9TiFZQWJ1JCyPOFIBw%3D%3D&tracking_referrer=www.theguardian.com
https://www.ssb.no/klimagassn
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Grønnstøting
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Egentlig er vi litt skeptisk til bitcoin
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God påske
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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
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din rike onkel?

Gjør som 20.479 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å 

motta Holberggrafene

Holberggrafene uten kronglete omveier

«En uke uten 

Holberggrafene er 

som en uke uten 

Leeds-kamp. Grått.»

Pål Ringholm, 

Analysesjef kreditt 

Sparebank1 Markets

https://www.holberg.no/paamelding-holberggrafene/



