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Det er deilig å være dansk i Norge
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Verdens rikeste land og «svakeste» valuta



4

Kronesvekkelsen kan gi høyere rente

RENTE-

VEKTEN

Svært 

høy 

prisvekst

Svakere 

krone

Høy 

aktivitet

i norsk 

økonomi

Tegn til 

nedkjøling i store

deler av norsk 

økonomi

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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Markedet priser inn styringsrente på 3,75 %

FRA-renter*

Antatt styrings-

rente basert på 

FRA-rentene

*FRA (fremtidig renteavtale): 

Markedets forventning til 

utviklingen i 3 mnd. NIBOR
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Boliglånsrenten på vei mot 6 % ?

FRA-

renter

Antatt utvikling i 

boliglånsrenten 

basert på 

FRA-rentene
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This is your wake up call
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Matnyttig
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All time high
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«Putinrabatt»: 35 dollar pr. fat
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Gassprisen er igjen lavere enn oljeprisen
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Mer enn halvering av eksportinntektene fra gass i år?

Anslag basert på 

fremtidspriser 

(futures) 

i gassmarkedet
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Er energikrisen over?

https://www.finansavisen.no/finans/2023/02/26/7988949/er-energikrisen-over
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Nominell avkastning

Årlig nominell gjennomsnitts-

avkastning 1990-2023

Aksjer 10,0 %

Høyrenteobligasjoner (high yield) 7,5 %

Statsobligasjoner 5,0 %

Statssertifikater 3,0 %
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Realavkastning

Årlig gjennomsnittlig

realavkastning 1990-2023

Aksjer 7,25 %

Høyrenteobligasjoner (high yield)  4,75 %

Statsobligasjoner 2,25 %

Statssertifikater 0,25 %
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20 års jubileum for denne klassikeren
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Hadde det nyrike ekteparet 

plassert de to millionene på 

Oslo Børs i mars 2003, 

ville verdien i dag vært 

25 millioner kroner.

Tenk om…

2.000.000
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Er du i tvil, selg i april

Mai    Jun Jul     Aug Sep Okt
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Er det ikke rart at en investor med evighetens perspektiv 
har en markedsverdiklokke øverst på hjemmesiden sin?
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En britisk fotballklubb og 
en koreansk barneklærprodusent
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Navnet skjemmer ingen?

Eviny BKK
Å Energi Agder Energi
Elmera Group Fjordkraft
Meta Platform Facebook
Alphabet Google
Vestland Hordaland og Sogn og Fjordane
Vy NSB
Likviditetsfond Pengemarkedsfond
Sparebanken DIN Bø Sparebank og Seljord Sparebank 
Lumi Sonans
O Akvariet (i Bergen)
Kanelsnurren Lie-Nielsen

Dette sliter vi med Dette husker vi
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Kakediagram

Kake jeg ennå 

ikke har spist

Kake jeg har spist
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending fra 

din investeringsrådgiver?

Gjør som over 20.000 andre, 

registrer deg og motta grafene 

direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å motta 

Holberggrafene

Mads Johannesen
Investeringsøkonom Nordnet

Med kombinasjonen humor, 

faglig tyngde og presisjon 

er Holberggrafene like 

viktig for meg som taco på 

fredagskvelden.

Holberggrafene uten omveier

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
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