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Vil du bli millionær?

Etter tre år med fallende aksjemarkeder er det kanskje ikke så overraskende hva dette ekteparet svarte på
Frithjof Wilborns spørsmål. Denne episoden av «Vil du bli millionær» sier mye om hvilke motiver og
psykologiske faktorer som påvirker våre valg.
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Panikk og eufori
driver markedene til sine ytterpunkter
Eufori

Grådighet

Optimisme

Skepsis

Panikk
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Fornektelse

Pessimisme

Frykt

Panikk

…men egentlig ser det sånn ut i aksjemarkedet
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Fra panikk til eufori på 24 timer
To påfølgende dager midt i finanskrisen
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To måter å tenke på
SYSTEM 1
Kjapt
➢ Ubevisst, automatisk, uten anstrengelse,
intuitivt

SYSTEM
22
System
Langsomt
➢ Tildele oppmerksomhet til
anstrengende mentale aktiviteter,
f.eks. komplekse utregninger

➢ Uten eller ingen opplevelse av viljekontroll
➢ Logisk, bevisst, rasjonelt
➢ Kommer «automatisk» fra hukommelsen
➢ F.eks. åpne en dør, ta en fot foran en annen,
høre hvor en lyd kommer fra, etc.
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➢ F. eks. gå fortere enn normalt, prøve å
høre etter en spesifikk lyd, gi noen
telefonnummeret ditt

Kilde: Daniel Kahneman – Thinking, fast and slow

Noen av de mest kjente tankefellene
1. Bekreftelsesfellen
2. Overdreven selvtillit

3. Tapsaversjon
4. Hukommelsesfellen
5. Aktivitetsfellen
6. Flokkmentalitet
7. Illusjon av kontroll
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1. Bekreftelsesfellen (confirmation bias)
Du søker informasjon som bekrefter det du tror på
Vi tenderer til å gi «overvekt» til
bevis som støtter opp om egen
oppfatning, og «undervekter»
informasjon som motbeviser det.
Dette er en spesielt sterk tendens
innenfor emosjonelle temaer
(f.eks. religion).
Aksjeinvesteringer generelt og
kryptovaluta nå er også gode
eksempler.
En løsning er å søke informasjon
som motstrider den hypotesen
du har.
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2. Overdreven selvtillit (overconfidence)
Andel av forvaltere som mener de er….
En rekke studier har vist
at de fleste er overoptimistisk på egne vegne.
En studie viser at 82 % av
svenske sjåfører mente de
var blant de 30 % beste
sjåførene.
(Svensson, 1981)

74 %

26 %

Bedre enn
gjennomsnittet

På eller under
gjennomsnittet

Kilde: James Montier, Behaving Badly (2006). Utvalg: 600 porteføljeforvaltere.
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Overoptimisme blir ofte
mer fremtredende når
vanskelighetsgraden på
oppgavene øker og
utfallsrommet er stort,
som f.eks. det å spå
aksjemarkedsutviklingen.

Jo mindre kunnskap du har,
jo mer skråsikker er du ofte

.

Dette er jo
enkelt

.
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Hmm…
Kanskje
jeg skal
kjøpe
aksjer?

Det er nok mer
komplisert enn
jeg trodde

Jeg kommer
aldri til å
forstå aksjer

.

Tro meg.
Dette er
vanskelig.
Nå begynner
det faktisk
å gi mening

KUNNSKAP

.

.

3. Tapsaversjon
Du selger vinneraksjer for raskt og beholder taperaksjer for lenge
Tenk deg at du står overfor
følgende to valg:
Glede

Valg 1
A: En sikker gevinst på 24.000
B: 25 % sjanse for å tjene 100.000 og
75 % sjanse for å tjene 0

Valg 2

Tap

Gevinst

A: Et sikkert tap på 75.000
B: 75 % sjanse for å tape 100.000 og
25 % sjanse for å tape 0
Smerte

De fleste velger A i valg 1
(84 %) og B i valg 2 (87 %).
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4. Hukommelsesfellen (recency bias)
Du vektlegger kortsiktig historikk for mye

Vi mennesker har selektiv og
kortsiktig hukommelse. Typisk
vil vi vurdere en investering ut i
fra hvordan avkastningen og
svingningene har vært den
siste perioden. «Markedet har
jo falt de siste tre årene…».
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Tenk om…
Hadde det nyrike
ekteparet plassert de
to millionene på
Oslo Børs i mars 2003,
ville verdien i dag vært
over 20 millioner kroner.
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Hvor ofte sjekker du saldoen på aksjefondet ditt?
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5. Aktivitetsfellen (Action Bias)
Høyre, venstre eller stå i ro?
Keepere har et distinkt
«action bias». Studier har
vist at de går til høyre eller
venstre i over 90 % av
tilfellene. De står nesten
aldri i ro midt i mål.
Skuddene fordeler seg
med ca. 1/3 henholdsvis til
høyre, venstre og midt i
mål. For en keeper ser det
veldig dumt ut å stå i ro
når skuddet går til en av
sidene.
Dette kan relateres til deg
som investor og oss som
forvaltere. Under store
markedsbevegelser står
man i fare for å «se dum
ut» hvis man ikke gjør noe,
selv om det ofte er det
riktige å gjøre.
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6. Flokkmentalitet (herd bias)

Forskere har sett på hvor «vondt» det gjør å gå mot en gruppe. Det trigger en følelse av redsel
(i amygdala i hjernen). Ikke bare redsel, men ren smerte. Selv om det er smertefullt, så er det å være
kontrær – å skille seg fra mengden, å tenke annerledes – en viktig del av investeringsprosessen.
«It’s impossible to produce superior performance
unless you do something different than the majority».
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Illusjon av kontroll
Prognoser er et forsøk på å få kontroll på en usikker fremtid
«There are two kinds of forecasters:
Those who don’t know, and those who don’t know that they don’t know»
John Kenneth Galbraith
Sannsynlighet for suksess
Prognose for hvordan
1
50%
økonomien skal utvikle seg
x
2

Prognose for hvor renten skal

50%
x

3

Prognose for hvilke sektorer som vil
gjøre det bra i et slikt regime

50%
x

4

Prognose for hvilke selskaper som
vil gjøre det bra i de valgte sektorene

60%
=

Sannsynlighet for å treffe på alle fire prognoser
17 Note: Antar at hendelsene er uavhengige. Inspirert av et eksempel fra James Montier.

7,5 %

Din største «fiende»
i aksjemarkedet er deg selv
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Noe å tenke på
❑ Alle går i de samme tankefellene.
Kunnskap om dem er i seg selv ikke nok til å gjøre noe med det.
❑ Vit hva du kan, og hva du ikke kan («know your area of competence»)
❑ Fokuser på prosessen ved å investere, ikke selve utfallet
•
•
•
•

Lag en plan / metode for hvordan du vil investere
Skriv ned tankeprosessen rundt en investering
Studer og lær av dine feil
Søk motstridende informasjon til dine hypoteser

❑ Sett sammen en balansert portefølje. Ikke sats alt på ett kort.
❑ Vit at tiden er din venn i aksjemarkedet.
❑ Forsøk å skru av «støyen» fra media.
19

R.I.P.

There are known knowns.
These are things we know that we know.
There are known unknowns.
That is to say, there are things that we now
know we don’t know.

Donald Rumsfeld
Tidligere forsvarsminister i USA
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But there are also unknown unknowns.
These are things we do not know we don’t know.

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.
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Holberggrafene uten omveier

Mottar du Holberggrafene
som en videresending
fra en tidligere
NHH-student?
Gjør som 20.000 andre,
registrer deg og motta
grafene direkte fra oss:
Ja takk, jeg ønsker å
motta Holberggrafene
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Øystein Thøgersen
Rektor NHH

«Holberggrafene
kombinerer faglig substans,
god humor og effektiv
kommunikasjon av viktige
hendelser. Et «must» for
alle som er interessert i
finansielle og
makroøkonomiske
utviklingstrekk»

