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Årets risikofaktorer (i desember 2019)

21. Det vi ikke har tenkt på

27.12.2019

https://finansavisen.no/meninger/debattinnlegg/2019/12/23/7484303/renten-boligprisene-oljeprisen-jeg-vet-ikke
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Årets «ka sa eg?»

“Hopefully this outbreak

(swine flu) will serve as a

wakeup call to get us to

invest in better capabilities,

because more epidemics

will come in the decades

ahead and there is no

guarantee we will be lucky

next time.”Bill Gates – 18. januar 2010
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Året 2020
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Årets tankeeksperiment

En global pandemi i form 

av et nytt virus vil bryte ut

Globalt BNP vil falle over 

10 % i første halvår 2020

Arbeidsledigheten i USA  

vil stige til 15 % 

våren 2020

Oljeprisen vil i perioder 

være  negativ

17. desember 2019 får du 

følgende informasjon om 

hva som skal skje i 2020: 

Hvilken avkastning tror 

du at aksjemarkedet vil 

gi i 2020?



6

Årets tankevekker
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Årets mann

Kilde: John Eggen (@Merimack1)

Ikke Espen Rostrup Nakstad, men

Hånd-mot-hode-mannen
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Årets værfenomen
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Årets naturfagtime

Oppe i trærne er vi 

sjokkskadet og opptatt av 

de store tallene.

Nede i gresset er vi overbevist om 

at forskjellen mellom suksess og 

fiasko er på høyresiden av kommaet
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Hvor mye aksjemarkedet må stige for å ta igjen det tapte

Årets matematikktime
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Årets diabolske

23.03.20 kl. 13.06 Djevelsk 

god 

avkastning 

i vente?
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Årets mest usikre

«Det er uvanlig 

stor usikkerhet 

om utviklingen 

fremover.»

Sitat fra pressemeldingen 

til Norges Bank 

i forbindelse med 

rentekuttet 7. mai
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Årets «jammen krakk skal jo komme om høsten»

Jan       Feb Mar                    Apr Mai       Jun

2020



14

Årets «jammen høsten er jo så skummel»

Jul       Aug Sep Okt Nov                  Des
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Årets verdensrekord
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Årets perspektiv

Asia-

krisen

11. sept.

Gulf-

krigen

Black

Monday

Bankkrise

i UK

Aksje- og boligkrakk 

i Japan 

Oljeprissjokk

(OPEC)

Gjeldskrise i

Latin-Amerika

Russland-

krise

Global

resesjon

Irak-

krigen

Finans-

krisen

Brexit

Gjeldskrise 

i EU

Global

resesjon
Corona

Handelskrig

IT-boblen sprekker

og Holberg etableres

Oljepriskrakk

Falklands-

krigen

Bankkrise

i USA

Balkan-

krigen

50 år med kriger, krakk og kriser 

(og 13.000 % avkastning)



17

Forventet årlig gjennomsnitts-

avkastning neste 30 år

Risiko 
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Rentebane (stiplet)

med usikkerhetsvifte 

i desember 2019

Årets mest populære Holberg-tweet

-1

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2020/09/14/7566070/rentebanen-ved-endestasjonen
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Årets nøkkeltall
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Årets mest forvirrede

Den «feile» 

ZOOM-aksjen 

steg 1.800 %

Finanstilsynet i USA 

suspenderer aksjen p.g.a. 

«forvirret» investoradferd Den «riktige» 

Zoom-aksjen har 

steget 500 % i år
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Årets pappa

Sønnen på fem år til vår 

investeringsdirektør etter en 

hektisk dag i telefonen på 

hjemmekontor på desperat jakt 

etter lange bankobligasjoner: 

Pappa, kjøper du femåringer?
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Årets farge

Kilde: Leedssupporter Pål Ringholm i Sparebank1 Markets
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Årets lekekamerater
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Årets bokstavlek



25

Årets bokstavlek (II)

FOLM

FOMO

TINA

LUFC

FOLM: Fear of Losing Money FOMO: Fear of Missing Out

TINA: There Is No Alternative LUFC: Leeds United Football Club



26

Årets bokstavlek (III)



27

Årets Uncle Sam og onkel Skrue
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Årets «hvilken koronakrise»?
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Årets Mayday
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Årets sygaste
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Krakk

Cash flow

Konglomerat

Shorting

Kapitalslit

Bull marked

Blue chips

Daytrading

Markedskorreksjon

R-tallet

Stol uten rygg

Dusjen til Onkel Skrue

Bestekameraten til et ekorn med dysleksi

Kortvokst megler

Trygve Hegnars mareritt

En tilfeldig markedsbevegelse 

som får investorer til å føle seg som genier

Sørlandschips på Høyres landsmøte 

Sosialt akseptert form for gambling

Dagen etter du kjøpte aksjer

Antall koronasmittede bergensere

Årets finansordliste
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Årets tickerkoder
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Årets aksje
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Vi ønsker alle og èn vær god jul
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Følg oss på 
Twitter: 

@Holberggrafen

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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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din spreke 

gymnastikklærer?

Gjør som over 20.000 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 nå 

børsnoterte Nordnet

http://goo.gl/U04Zpc



