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Ikke sikkert at gresset 
er grønnere på den andre siden

2020 2021 2022

«Grønne aksjer»

(MSCI Alternativ Energy Index)

Teknologiaksjer

(Nasdaq 100 Index)

Euforien i grønne aksjer nå ligner på teknologiboblen rundt årtusenskiftet. Internett kom for 

å bli, men alle selskaper ble priset som vinnere. Det grønne skiftet er varig, men...
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Litt motvind
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Kina + USA = Nesten 50 % 
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Helt rått
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Israel stikker av gårde
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Glemme Handlingsregelen og fokusere
på kontantstrømmen fra Oljefondet?

https://www.dn.no/kommentar/handlingsregelen/oljefondet/oystein-olsen/dette-er-fasiten-pa-hvor-mye-vi-kan-ta-ut-av-oljefondet/2-1-971140
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Før 1990 «Shiller» seg fra etter 1990
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Rundt rundtomkring
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Industri; 25%

Olje; 13%

Eiendom; 20%

Shipping; 14%

Finans; 10%

IT; 9%

Investering; 
5%

Sjømat; 
4%

Det nordiske high yield-markedet

Ca. NOK 

500 mrd.
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Nordisk high yield tilbyr litt mer

Kilde: DNB Markets og ICE BofA Merrill Lynch
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Skal vi melde oss ut av EØS og inn i USA?
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Hvem sa at obligasjoner 
ikke har et følelsesliv?

Med en såkalt rentefølsomhet på 22, vil en 

renteendring på ett prosentpoeng for en 

30 års obligasjon nå gi en kursendring på 22 %.
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Litt av en heisatur det siste året
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Diversifisering i praksis
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Ikke alle har kontroll på 
barneoppdragelsen
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Skal bli deilig å møtes igjen

https://www.youtube.com/watch?v=Jq9Hc_mfH6g
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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
https://twitter.com/Holberggrafen
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din snille onkel?

Gjør som 20.541 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å 

motta Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Øystein Dørum
Sjeføkonom NHO

«Ikke bare er dette en av de

mest pedagogiske makro-

rapportene, den er også en

av de morsomste.

Anbefaler den til alle som

ønsker å forstå litt mer av

det som rører seg.»

http://goo.gl/U04Zpc



