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Vektige grunner for videre renteoppgang
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http://images.google.com/imgres?imgurl=www.datarespons.no/_images/logos/norges_bank.gif&imgrefurl=http://www.datarespons.no/projects/references/cross-industry.htm&h=42&w=84&prev=/images?q=norges+bank&start=40&svnum=10&hl=no&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
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+50 punkter og høyere rentebane 22. sept.?

+50 punkter?

Gjeldene 

rentebane

Ny  rentebane ? 
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Boliglånsrenten stormer mot 5 %

Markeds-
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(FRA-renter)

Antatt utvikling i 
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dersom forventningene 
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legges til grunn

*FRA: Fremtidige renteavtaler basert på forventet NIBOR-rente 
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Er du klar for 40 år med renteoppgang?

https://www.finansavisen.no/nyheter/kommentar/2022/09/04/7924197/er-du-klar-for-40-ar-med-renteoppgang
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På tide å ringe banken?
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Gasstronomisk
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Strømprisen i Sør-Norge fastsettes i Europa
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Ekstremistan

In Extremistan randomness is wild, and deviations from the average can

be extreme. Most social, man-made aspects of human society, the

economy, the stock market, politics—hail from Extremistan:

They have no known upper or lower bounds, their behavior can’t be

graphed on a bell curve, and individual events or phenomena i.e., Black

Swans can have exponential impacts on averages.Nassim N. Taleb
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Vol(t)atilitet
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Vannvittig

Anslag basert på spotprisen 

frem til i dag og futurepriser

resten av året
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Kraftkrevende
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Anslag basert på historiske eksporttall, 

fremtidspriser og forventet produksjon

Noe har da skjedd i kongeriket vårt



14

Verdiskapning i verdensklasse

Verdiskapningen i Norge (inkl. petroleumssektoren), 

målt ved BNP i løpende priser, har steget formidable 

42 % det siste året. 



15

Olje og gass kan finansiere hele statsbudsjettet i år

Estimat i dag: kr. 1.500 mrd.

Anslag i revidert nasjonalbudsjett i mai 2022: kr. 933 mrd.
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Investere overskuddet? Nei, slutt på det.

* Ex. Saudi Aramco og Gazprom ** Resultat etter skatt + avskrivninger
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Nå slipper vi kalkulator i Paris og New York
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Markedsverdien til Equinor svinger nå daglig 
med mer enn «ett Storebrand»
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Noe har da skjedd i rentemarkedet i år
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Usikkerheten var større for et år siden

Warren Buffett

People talk about this being an uncertain time. 

You know, all time is uncertain. 

I mean, it was uncertain back in 2007. 

We just didn't know it was uncertain. 

It was uncertain on Sept. 10th, 2001.  

It was uncertain on Oct. 18th, 1987. 

You just didn't know it.
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din gavmilde onkel?

Gjør som over 20.000 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, klart jeg vil motta 

Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

«Holberggrafene kombinerer 

faglig substans, god humor og 

effektiv kommunikasjon av 

viktige hendelser. Et «must» for 

alle som er interessert i 

finansielle og 

makroøkonomiske 

utviklingstrekk»

Øystein Thøgersen 

Rektor NHH

http://goo.gl/U04Zpc


22

Følg oss gjerne på sosiale medier

https://twitter.com/Holberggrafen
https://www.linkedin.com/company/952691/admin/



