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Folk flest
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Ikke boligfest for alle
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Future-

priser

Bånn gass
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Spasiba
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Neimen i svarte…
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Vårt anslag

for september

All time high
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Våre anslag 
basert på 
historiske 

priser, dagens 
spotpriser og 

futurepriser på 
olje og gass.

The Comeback Kid

Anslag i 

revidert 

nasjonal-

budsjett 

i mai 

2021
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Ting tar tid

På tross av at el-biler nå utgjør nesten 60 % av 
nysalget av personbiler i Norge, er fortsatt kun 
13 % av bilparken batteridrevet. Det gjenspeiles i 
Norges oljeforbruk, som har vært uendret 
(ca. 200.000 fat pr. dag) de siste ti årene. 
Ting tar tid, selv for "verdensmesteren" i el-biler.
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La regnet øse ned

Jan     Feb Mar     Apr Mai     Jun Jul     Aug Sep Okt Nov    Des
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Mot normalt

Jan      Feb Mar      Apr Mai      Jun Jul      Aug Sep Okt Nov     Des
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Og det merkes på lommeboken etter hvert
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Stup(id)

Børsen "stupte" 2,3 % 20. september.

Det har faktisk skjedd 333 ganger siden 1983

(eller en gang i måneden i snitt).
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Kinesiske myndigheter har satt spor
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Klart inflasjonen blir lavere når man 
ekskluderer det som har vært mest inflatorisk
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Norges Bank har droppet 
usikkerhetsviften rundt rentebanen. 

Kanskje de skal slutte med rentebanen også?
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Vaksinert mot kursoppgang?
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Tenk at Manchester United ikke er 
særlig mer verdt enn Austevoll Seafood
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Noen er bekymret for hva F(r)ed kan finne på
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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
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din gamle 

matematikklærer?

Gjør som 21.461 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



