
Holberggrafene

Spesialutgave

Hvorfor eie aksjer?
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Hvordan sparer vi ?

Hva er aksjer egentlig?

Avkastning i aksjemarkedet

Psykologi i aksjemarkedet
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The long and winding road
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Bolig og hytter
8000 mrd

(68 %)

Bankinnskudd
1400 mrd. 

(12 %)

Aksjer og 
verdipapirfond

2200 mrd.
(20 %)

Husholdningenes 

samlede 

formue*

11.800 mrd. 

kroner

Vi er fortsatt en nasjon av boligsparere

* Kilde: SSB. Pr. 31.12.20. 

Ekskl. opptjente pensjonsrettigheter 

privat, offentlig og i Folketrygden
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Formuen vår er nesten doblet de siste ti årene
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Aksjer er det tetteste du kommer på verdiskapningen
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Standardavvik aksjer: 20%

Standardavvik BNP   :   1%

Haren og skilpadden



8

Aksjer gjenspeiler lønnsomheten i bedriftene over tid
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På med de veeeeldig lange brillene



10

Tosifret avkastning i aksjer siste 40 år

Årlig nominell

gjennomsnittsavkastning

Aksjer 12 %

Høyrenteobligasjoner    9 %

Statsobligasjoner 7 %

Statssertifikater 4 %
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Også realavkastningen i aksjer har vært god

Årlig inflasjonsjustert

gjennomsnittsavkastning

Aksjer 8,5 %

Høyrenteobligasjoner 5,5 %

Statsobligasjoner 3,5 %

Statssertifikater 1,5 %
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Forventet avkastning

(nominell)

Risiko 

(standardavvik)

0 %                               5 %                                  10 %                                 15 % 20%       

AKSJER

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

AKSJER

BANK-

INNSKUDD

OBLIGASJONER 

(HØY RISIKO)

OBLIGASJONER 

(HØY RISIKO)

OBLIGASJONER 

(LAV RISIKO)

OBLIGASJONER 

(LAV RISIKO)
BANK-

INNSKUDD

Siste

30 år

Neste 

30 år?

Lavt rentenivå gir lavere 
avkastningsforventninger fremover
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60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00

Kjøpekraftsutvikling på 100.000 kroner plassert i bankinnskudd

Forutsetninger for beregningene
Inflasjon : 2 % p.a. 

Skatt på renteinntekter: 22 %         

Formuesskatt : 0 %
0 % 

1 % 

2 % 

Oppskriften på tap av kjøpekraft

3 % 

2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036         2038         2040         2042    

Innskudds-

rente
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100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

antall år

Verdiøkning ved investering av 100.000 kroner

“Den største

kraften i

universet er    

renters rente”

Det er i beregningen over ikke tatt hensyn til inflasjon og skatt. 

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

Et par prosent meravkastning, betyr det noe da? Jepp.
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17.000 % avkastning på tross av kriger, krakk og kriser

Asia-

krisen

11. sept.

Gulf-

krigen

«Black Monday»

Bankkrise

i UK

Aksje- og 

boligkrakk 

i Japan 

Oljepris-

sjokk

(OPEC)

Gjeldskrise i

Latin-Amerika

Russlandkrise

Global

resesjon

Irak-

krigen

Finanskrisen
Brexit

Gjeldskrise i EU

Global

resesjon
Korona

IT-boblen 

sprekker

Oljepriskrakk

Falklandskrigen

Bankkrise

i USA

Balkankrigen

Handelskrig

Ukraina-

krigen
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-50%

-25%
-30%

-55% -45%

+40% +200%

+60%

-10%

+400% -15%

+250% +100%

+600%

Vi har blitt litt bortskjemt de siste ti årene

+100%
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Berg- og dalbane
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Du får sjelden gjennomsnittsavkastningen

Årlig gjennomsnittsavkastning
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Beste og dårligste periode for globale aksjer (MSCI World Index) 1970-2022
årlig gjennomsnittavkastning i norske kroner i perioden

74%

39% 36%
24% 21% 19%

-39%

-22%
-9%

-4%

2% 4%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år

Tålmodighet er en dyd



20

Det svinger like mye her hjemme
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Asiakrisen 11. sept.

Gulf-

krigen

Bankkrise og 

boligkrakk

Valutakrise. 

Renten i 25 %

Valutakrise og 

renteoppgang

Devaluering

av kronen

Globalt 

aksje-

krakk

Aksjekrakket 

på Wall Street

EU-avstemning

Oljeprisen i

10 dollar

Irak-

krigen

Finanskrisen

«Kinafrykt»

Brexit

Gjeldskrise 

i EU

Korona
Dot.com

Brann rykker ned

Ukraina



22

-54%

-46% -59%

+375%
+100%

+350%

+340%

-45%

+170%
-64%

+400%

-33%

+100%

40 år med fartsdumper
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100

90

80

70

60

50

-10 %

-20 %

-33 %

-40 %

-50 %                  

+11 %                 +25 %                            +50 %          +67 %           +100 %

K
u

rs

Hvor mye aksjemarkedet må stige for å ta igjen det tapte

- 50 % = +100 %
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Jan       Feb       Mar        Apr        Mai        Jun       Jul         Aug         Sep        Okt         Nov          Des  

Hvert fjerde år har i snitt gitt negativ avkastning

2022
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Du bør innstille deg på et par «tiprosentkorreksjoner» i året
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-58 %

-21%
-12%

4% 6%

100 %

56%

35%

18% 14%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 år 3 år 5 år 10 år 20 år

Minimum Maksimum

Beste og dårligste periode for Oslo Børs (OSEBX) 1983-2021
årlig gjennomsnittavkastning i perioden

(dårligste periode) (beste periode)

Tålmodighet er en dyd
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1983 56

1984 45

1985 33

1986 0

1987 35

1988 0

1989 27

1990 24

1991 0

1992 0

1993 0

1994 6

1995 24

1996 55

1997 62

1998 4

1999 0

2000 14

2001 0

2002 0

2003 0

2004 0

2005 63

2006 43

2007 35

2008 0

2009 0

2010 0

2011 0

2012 0

2013 8

2014 31

2015 5

2016 7

2017 50

2018 28

2019 0

2020 7

2021 42

2022 2

Antall toppnoteringer totalt: 706 

Antall toppnoteringer pr. år 

«All time high» betyr ikke at toppen er nådd
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Peter Lynch

Det kan være dyrt å sitte på sidelinjen

Far more money has been 

lost by investors 

preparing for corrections, 

or trying to anticipate 

corrections, 

than has been lost in the 

corrections themselves.
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JEG 

KJØPER. 

Her gjelder 

det å være 

med.

Hm, 

kanskje 

jeg 

skal 

kjøpe 

aksjer

Oljeprisen i 10 dollar. 

Den skal nok i 5. 

JEG SELGER

Megleren 

min sier at 

IT-aksjer er 

tingen 

JEG 

KJØPER.

Jeg må 

jo ha 

litt is 

i magen Boligkrakk. Aksjekrakk. Valutakrise. JEG SELGER.

Dette ser 

jo bra ut.

JEG 

KJØPER.

Dette er 

kun et 

”bear

market

rally”

Krig i Irak.  SARS.  

Dot.com og dot.gikk. 

JEG SELGER.

Puh

Megler-

gnom

Resesjon.

Deflasjon. 

Depresjon.  

Aldri mer 

aksjer.

JEG SELGER.

Det faller 

nok igjen

Hva 

sa 

jeg?

Yes! 

Timing is 

everything

Alle 

korreksjoner 

er jo en 

kjøps-

mulighet. 

JEG 

KJØPER.

JEG 

KJØPER 

MER

Aksjer er altfor dyre. 

Jeg venter til 

neste nedtur.

Timing, det er fali det

Sky is 

the limit.

JEG 

KJØPER.

Dette blir 

Svartedauen. 

ALDRI MER 

AKSJER.

Hm



30

«Timing» krever to gode beslutninger. Salg og kjøp.
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With or without you
De 20 beste 

dagene på Oslo 

Børs siden 2010

Årlig gjennomsnittsavkastning : 10 % 

Årlig gjennomsnittsavkastning ekskl. de 20 beste dagene :   3 %

10.05.2010     6,4 %

24.03.2020     5,6 %

26.05.2010     4,7 %

19.03.2020     4,6 %

09.11.2020     4,4 %

10.10.2011     4,3 %

17.02.2016     4,3 %

22.01.2016     4,1 %

30.11.2011     4,1 %

05.10.2011     4,1 %

06.07.2010     4,0 %

18.12.2014     3,9 %

17.10.2014     3,9 %

28.11.2011     3,9 %

07.09.2011     3,8 %

13.03.2020     3,8 %

07.04.2015     3,6 %

27.09.2011     3,5 %

05.10.2015     3,4 %

11.08.2011     3,4 %
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MENTOMETERKNAPP

Selv om vi tror på tyngdekraften,
er fingeren ofte på mentometerknappen

TYNGDEKRAFT
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Kjenner du deg igjen?
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Fra panikk til eufori på 24 timer
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Gress og trær

The problem with risk measures like standard

deviation, Sharpe ratio, variance and value at

risk is that all these measures are built upon the

statistical device known as the bell curve, which

simply disregard the possibility of sharp jumps or

discontinuities and therefore, have no meaning

or consequence. Using them is like focusing

on the grass and missing out on the

(gigantic) trees.Nassim Nicholas Taleb
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William Bernstein har i sin glimrende bok ”The Four

Pillars of Investing” en morsom metafor:

En hundeeier skal gå en lang tur fra sør- til nordenden

av Manhattan. Vi vet at turen med en hastighet på 5

km/t vil ta ca. tre timer. Hunden er imidlertid nysgjerrig

som hunder flest, løper inn og ut av smug, frem og

tilbake i gatene, sulten på spennende lukter. Hundens

bevegelser er imidlertid totalt upredikerbare. Det eneste

vi vet er at den følger eieren sin.

Hundeieren i historien symboliserer selskapene som

over tid leverer god avkastning til sine aksjonærer.

Hunden representerer aksje-markedet.

Paradokset er at nesten alle ser på hunden.

Vi prøver å predikere hvilket smug den går inn i, hvor

lenge den stopper opp, når den snur og går tilbake.

Vi satser til og med mye penger ved å forsøke å vedde

på hundens neste bevegelse.

Et hundeliv

Hunden
Hundeeieren



37

Vil du bli millionær?
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Hadde det nyrike ekteparet 

plassert de to millionene på 

Oslo Børs i mars 2003, 

ville verdien i dag vært 

ca. 25 millioner.

Tenk om…
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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.

Usikkerheten er (dessverre) alltid stor
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There are known knowns. 

These are things we know that we know. 

There are known unknowns. 

That is to say, there are things that we 

now know we don’t know. 

But there are also unknown unknowns. 

These are things we do not know we don’t know.

Donald Rumsfeld

Tidligere forsvarsminister i USA

Historiske 

data

Inflasjon

Renteutvikling

Ukrainakrigen

Det vi ikke vet at vi ikke vet
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Litt psykologiprosa

(Klikk på bildet HER for å lese hele artikkelen i Kapital)

1. Bekreftelsesfellen

2. Overdreven selvtillit

3. Tapsaversjon

4. Hukommelsesfellen

5. Aktivitetsfellen

6. Flokkmentalitet

7. Illusjon av kontroll

https://kapital.no/kapitalt/2021/09/14/7729687/portefoljefokus-hvordan-mestre-tankefeller-som-investor
https://kapital.no/kapitalt/2021/09/14/7729687/portefoljefokus-hvordan-mestre-tankefeller-som-investor
https://kapital.no/kapitalt/2021/09/14/7729687/portefoljefokus-hvordan-mestre-tankefeller-som-investor


42

Løp og kjøp
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Holberg går til filmen

https://www.youtube.com/watch?v=fWuigwp5l7I&feature=youtu.be
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RICH MAN

Nothing but a poor man with money.

BULL MARKET

A random market movement causing an investor to mistake himself for a financial genius. 

BEAR MARKET

A 6–18-month period when the kids get no allowance, the wife gets no jewelry, and the husband gets no sex.

VALUE INVESTING

The art of buying low and selling lower. 

ECONOMIST

An expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn’t happen today.

BROKER

What my broker has made me. 

STANDARD & POOR

Your life in a nutshell. 

MARKET CORRECTION

The day after you buy stocks.

Hvis du var i tvil
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1.  Definèr din investeringshorisont
• Hva skal pengene brukes til (pensjon, førtidspensjon, utdannelse…) og når trenger du pengene?

2. Finn din risikotoleranse
• Hvor store avkastningssvingninger aksepterer du

• Tåler du at aksjemarkedet faller 10% i løpet av kort tid eller blir halvert på ett år?

3. Bestem aksjeandelen i porteføljen din basert på ovennevnte
• Det finnes ingen ”gratis lunsj” i finansmarkedet. Vil du ha avkastning, må du ta risiko

4. Verdipapirfond gir deg enkelt risikospredning
• Verdipapirfond er lett tilgjengelig, oversiktlig, gjennomregulert og likvid

5. Husk at den største «fienden» i aksjemarkedet er deg selv
• Dine følelser (frykt, usikkerhet, eufori og overmot) styrer deg til å gjøre det motsatte av det som er rasjonelt

6. Ta fortløpende hensyn til hele formuen din
• Ta hensyn til bolig, hytte, tjenestepensjon og fripoliser i vurderingen av totalporteføljen din

• En vanlig ”feil” er at aksjene dine får altfor stor oppmerksomhet i forhold til hvor mye de utgjør av totalporteføljen

7. Når aksjemarkedet faller, blir aksjer som regel billigere (ikke dyrere) 
• Husk at aksjer er en av de få varene i verden få vil ha når den er billig og ”alle” skal ha når den er dyr

8. Ikke prøv å ”time” aksjemarkedet
• Sjansen for å treffe er 50% og følelsesmessige faktorer  leder deg ofte til å gjøre det motsatte av det du burde.

• Reallokèr som Oljefondet: Vekt deg ned i aksjer etter kursoppgang og vekt deg opp etter fall.

9. La din beste venn i finansmarkedet; rentesrenteeffekten arbeide for deg 
• Husk at med 7 % avkastning dobles pengene dine hvert 10. år. Med 4% avkastning tar det 20 år.

10. Vær grunnleggende skeptisk til dyre, provisjonsdrevne ”moteprodukter”
• Når noe høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis nettopp det

10 velmente investeringsråd
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra din snille onkel?

Gjør som over 20.000 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å motta 

Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Mads Johannesen
Investeringsøkonom Nordnet

Med kombinasjonen humor, 

faglig tyngde og presisjon 

er Holberggrafene like 

viktig for meg som taco på 

fredagskvelden.

http://goo.gl/U04Zpc
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Følg oss på Twitter og Instagram

https://twitter.com/Holberggrafen
https://www.instagram.com/holbergfondene/



