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Er kommunene forberedt på rentesjokk?
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Etter den søte kløe



4

Flaggans dag
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USA har dradd «aksjelasset» de siste åreneUltraSterk Avkastning



7

Hvilken bunn?
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The Good, The Bad and The Ugly
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Verdens ledende elbilnasjon
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Vi fornyer oss, men det går saaaaakte

Kilde: US Energy Information Administration. International Energy Outlook 2021.  Reference case.      
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100 millioner fat pr. dag

Kilder: BP Statistical Review of World Energy 2022 og Jonny Hesthammer 

100 millioner oljefat lagt ved 

siden av hverandre ville nådd 

rundt ekvator en gang.
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1.700 milliarder kroner

Anslag



13

Det var den energikrisen
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Byggmester Bob er blitt 30 % dyrere
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Deflatoriske krefter



10 %

* Kilde: DNB

%



Viktige forskjeller

Nordisk high yield Global high yield

Minimum størrelse ~ NOK/SEK 300 mill. ~ USD/EUR 200 mill.

Løpetid 3 – 5 år 5 – 10 år

Kupongrente Flytende/fast Fast

Offisiell rating Ikke et krav Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch

Låneavtale Nordic Trustee New York/London

Likviditet Periodevis krevende God
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I vanntro
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20 dønn ærlige investeringstips
1. Du kommer til å ta feil. Ofte. 

2. Å tape penger gjør tre ganger så vondt som den gode følelsen av å tjene penger. 

3. Mennesker er forhåndsprogrammert til å være dårlige investorer.

4. Tilliten til investeringsstrategien din vil stige og falle i takt med aksjemarkedet. 

5. «Bear-markeder» skjer fort. «Bull-markeder» skjer sakte.

6. Å håndtere volatilitet er 100 ganger enklere i teorien enn i praksis.

7. Ingen mengde ord kan forklare hvordan et fall på 30 % føles.

8. Historie og psykologi er de viktigste fagene investorer bør studere.

9. Uansett hva som har skjedd det siste året, vil det ha en enorm innvirkning på hva du tror vil skje det neste året.

10. Et selskaps resultater og aksjekursutvikling kan forbli løsrevet fra hverandre i årevis.

11. Det vil alltid være stor etterspørsel etter prognoser, uavhengig av tidligere treffsikkerhet.

12. Ønsket om å holde på en «taperaksje» til den stiger tilbake til kjøpskursen er utrolig sterk.

13. Aksjemarkedet vil alltid tiltrekke seg folk som har det travelt med å bygge rikdom 

14. Aksjemarkedet bygger rikdom for folk som ikke har det travelt.

15. Markedssektorer går inn og ut av «mote» hele tiden, noen ganger i årevis.

16. Nedgangsperioder er gode nyheter for langsiktige investorer, men 90% friker fortsatt ut når de oppstår.

17. Å være grådig når andre er redde, er veldig, veldig vanskelig.

18. Panikksalg èn gang kan på få sekunder ødelegge flere år med gode investeringsbeslutninger.

19. Å gjøre ingenting er nesten alltid det rette trekket.

20. Privatøkonomien din er ti ganger viktigere enn dine investeringer.

Kilde: Brian Feroldi (🧠,📈) (@BrianFeroldi) / Twitter

https://twitter.com/brianferoldi
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Vy

Ha en fremtidsrettet helg  

Kø

Ut

Mø Au

Ta
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Dø
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Kort og godt

Nye navn?
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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

«En uke uten 

Holberggrafene  

er som en helg uten 

Leedskamp. 

Grått.»

Pål Ringholm
Investeringsdirektør
Pensjonskassen for helseforetakene 
i hovedstadsområdet (PKH)

http://goo.gl/U04Zpc
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Følg oss gjerne på Twitter

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
https://twitter.com/Holberggrafen



