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120 milliarder i 2021
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120 milliarder i desember?
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Vårt estimat for 

4. kvartal 2021

I balanse (og vel så det)
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To grønne selskaper
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Ikke alt kollapset etter IT-boblen i 2000
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Helt i hundre igjen

Kilde: EIA (US Energy Information Administration)



8

Fremtidsprisene sier lite om fremtiden
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Forventet gjennomsnittspris på olje i 2022 i 

Finansavisens spørreundersøkelse 30.12.21

Høyeste anslag

Laveste anslag

Gjennomsnitt

Forecasting by looking out the window
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Høy gasspris i hele 2022?
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Kraftfulle saker

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov      Des
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Kina og USA står for nesten 50 % av verdens CO2-utslipp
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FAANG-tastisk
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Skal vi melde oss ut av EØS og inn i USA?
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Eg ve te Bergen…
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2021 ble det svakeste avkastningsåret for 
globale statsobligasjoner siden OL på Lillehammer
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Verdens største selskap, verdens største fond 
og verdens største kryptovaluta
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RICH MAN

Nothing but a poor man with money.

BULL MARKET

A random market movement causing an investor to mistake himself for a financial genius. 

BEAR MARKET

A 6–18-month period when the kids get no allowance, the wife gets no jewelry, and the husband gets no sex.

VALUE INVESTING

The art of buying low and selling lower. 

ECONOMIST

An expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn’t happen today.

BROKER

What my broker has made me. 

STANDARD & POOR

Your life in a nutshell. 

MARKET CORRECTION

The day after you buy stocks.

Hvis du lurte
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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 snille onkel?

Gjør som over 20.000 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å motta 

Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Mads Johannesen
Investeringsøkonom Nordnet

Med kombinasjonen humor, 

faglig tyngde og presisjon 

er Holberggrafene like 

viktig for meg som taco på 

fredagskvelden.

http://goo.gl/U04Zpc



