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Banker, kalkuner og svarte svaner 

Jan     Feb Mar      Apr Mai     Jun Jul      Aug Sep Okt

Vekt

Thanks-

giving

Tryggheten 

oppleves 

som høyest 

når risikoen 

er størst

En kalkun blir foret daglig, vokser og 

lever i stadig større tiltro til at 

menneskerasen vil den vel.  

Men så en høstdag i november…

Kilde: The Black Swan – Nassim N. Taleb
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Noen har fått bank



Tobleroneland

Bankinnskudd

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Senior obligasjonslån

(Preferred)

Senior obligasjonslån

(Non preferred)

Ansvarlige lån

Fonds-

obligasjoner

Egen-

kapital

Bankinnskudd

Ansvarlige lån

Fonds-

obligasjoner

Credit Suisse

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Senior obligasjonslån

(Non preferred)

Senior obligasjonslån

(Preferred)

Normal prioriteringsrekkefølge

Egen-

kapital



Norske banker banker banker i Europa



Banker banker Oslo Børs

Bankaksjer : 13 %

OSEBX :   9 % 

Årlig gjennomsnittsavkastning
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Den norske bank og Den tyske bank
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Déjà vu



Bankkrisen har satt spor
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Styringsrente: 3 %. Nøytral styringsrente: 1-2 %.

Siste rentebane

Norges Banks 

kommuniserte 

nøytrale 

styringsrente*

* Renten som er forenlig med en balansert 

utvikling i økonomien på mellomlang sikt
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Norges Bank ser rentetopp på ca. 3,5 %

RENTE-

VEKTEN

Svært 

høy 

prisvekst

Svakere 

kroneLav

arbeids-

ledighet og 

høy aktivitet

i norsk 

økonomi

Avtagende 

vekst i norsk 

økonomi

Fallende 

underliggende 

prisvekst

Høyere 

lønns-

vekst

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


Markedet er «uenig» med Norges Bank

Norges Banks 

siste rentebane

Markeds-

forventning

basert på

FRA-rentene i 

pengemarkedet
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Mot normalt

Jan       Feb Mar       Apr Mai       Jun Jul       Aug Sep Okt Nov     Des
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Billigere hvetebrødsdager
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«Kun» 100 milliarder i februar



Det forgjeldede land



Udødelige slagord

Jordan vet hvordan

Du kommer deg ikke frem sånn helt uten Widerøe

Doffen har daua

Just do it

Yes we can

Connecting people

Ali kaffe kurerer gruff

Må’ru så Maarud

Nå er det vanlige folks tur
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God påske
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending fra 

din gode arbeidskollega?

Gjør som over 20.000 andre, 

registrer deg og motta grafene 

direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å motta 

Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Med kombinasjonen humor, 

faglig tyngde og presisjon 

er Holberggrafene like 

viktig for meg som taco på 

fredagskvelden.

«Vi elsker

Holberggrafene fordi de er så 

flinke til å vise nyheter og finans på

en enkel måte - det trenger vi mer av! 

Og så tar de mediene så på kornet når 

de overdriver at vi ler oss litt i hjel ☺»

Madeleine 

Bjørnestad Røed & 

Christine 

Thorsen Kvaalen

Co-founders

Stack by me

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

De fleste 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
https://twitter.com/Holberggrafen
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