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Årets sjokk
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Årets tekniske analyse
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Årets rentesjokk
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Neste års rentesjokk?
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Årets oppover-Bache
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Årets balansekunst
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Forventet utvikling (FRA-renter)

Årets julepresang
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Årets telefonsamtale
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Annus horribilis
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Årets hvilepuls
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Årets makspuls



14

Årets mest skattbare

25. plass
Kilde: Bloomberg
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Årets trapp
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Årets regning
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Årets van(n)skeligste

Jan    Feb Mar     Apr Mai    Jun Jul     Aug Sep Okt Nov    Des
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Årets kraftigste
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Årets eks(trems)port

Anslag
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Estimat

Årets balanse
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Årets prognosebom

Anslag i revidert nasjonalbudsjett i mai 2022

Anslag i statsbudsjettet i oktober 2021

Finansdepartementets anslag i dag

933

277

1315
1384
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Årets oppkjøpskandidat
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Årets ærligste

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 én 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.

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

https://twitter.com/brianferoldi
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Årets aha-opplevelse
Ti kamerater spiste middag sammen på restaurant hver dag. Regningen kom alltid

på 1.000 kroner totalt. Siden det var stor forskjell i inntekt og formue hos de ti, ble

de enige om å dele regningen på samme måte som skattesystemet. De fire fattige

slapp å betale. Den femte betalte kr. 10, den sjette kr. 30, den syvende kr. 70,

den åttende kr. 120, den niende kr. 180 og den tiende og rikeste skulle betale kr. 590.

Alle var fornøyd med ordningen inntil restauranteieren en dag tilbød dem rabatt.

De var stedets beste kunder, så han tilbød et avslag på kr. 200,- per middag.

Fortsatt ville gruppen dele regningen etter skattemodellen, så de fire fattigste skulle

ikke betale. Spørsmålet var hva som skulle skje med de seks andre, hvordan skulle rabatten fordeles?

Kr. 200 delt på seks ble kr. 33,33 i avslag. Det betød at den femte og sjette ville få betalt for å spise, og det var klart urimelig.

Eieren foreslo å redusere regningen omlag likt for alle, og ville utarbeide et forslag. Det innebar at også den femte fikk spise

gratis. Den sjette skulle betale kr. 20, den syvende kr. 50, den åttende kr. 90, den niende kr. 120, mens den rikeste fikk redusert

regningen fra kr. 590 til kr. 520. Alle fikk lavere pris og ingen kom dårligere ut enn før.

Utenfor restauranten begynte de imidlertid å sammenligne hva de hadde spart.

-Jeg sparte bare en tier, mens han sparte 70 kroner sa sjettemann og pekte på den rike tiendemannen. Akkurat, sa femtemann,

som også fikk 10 kroner i avslag. Han er rik, men fikk likevel syv ganger så mye som jeg. Hvorfor skal de rike alltid få mest, ropte

den syvende, som fikk 20 kroner i rabatt. Og vi fikk jo ingenting, ropte de fire fattigste i kor. Dette systemet utnytter de fattigste.

Stemningen ble rask så hatsk at de ni banket opp tiendemann. Han ble så oppgitt at han emigrerte til Sveits,

så neste kveld spiste de uten ham. Da regningen kom oppdaget de noe enda viktigere. Det manglet 520 kroner.
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Vil du være med, så heng på
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Årets kvad

Ein investor blei veldig betutta

då oppturen plutselig slutta.

Dei fleste, min ven 

trur på dollar og yen. 

Han trudde på kryptovaluta.
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Årets perspektiv

Kapital-

forvaltning 

sett fra 

Bergen
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Vi ønsker alle og én vær god jul
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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

Holberggrafene er 

fredagens 

høydepunkt 
(men ikke fortell det til kona).

Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom 

i Nordnet

https://online3.superoffice.com/Cust27963/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-Kn0YHvuP
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Følg oss gjerne på Twitter

Mange av grafene våre 

publiseres 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
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