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Ny børsrekord i USA 

Kraftig økonomisk vekst som følge av økt forbruk, kombinert med handelskrig med Kina, har sendt 
det amerikanske aksjemarkedet til himmels.   
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,79 prosent i august, og er opp 3,38 
prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,15 prosent i august, og er opp 11,33 prosent 
hittil i år. Det er økningen i oljeprisen som har trukket opp Oslo Børs hittil i år. 
 
I USA ble den reviderte årlige økonomiske veksten på 4,2 prosent i 2. kvartal. Dette er 0,1 prosent 

høyere enn tidligere anslått. Økt forbruk er den viktigste årsaken til den høye økonomiske veksten. 

Veksten er såpass høy at sentralbanken, Federal Reserve, er blitt bekymret for en gryende inflasjon. 

Dette medfører at sentralbanken trolig vil øke renten ytterligere to ganger i år, etter å ha hevet sin 

innskuddsrente to ganger i første halvår. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men dette har ikke 

medført press på lønninger ennå. Vanligvis øker timelønnen i slike oppgangsperioder, og det er 

forventet at den vil begynne å øke. Høyere renter har medført at amerikanske dollar har styrket seg 

mot andre valutaer. Det er kommet toll på import av kinesiske varer. Bakgrunnen for dette er at 

importen av billige kinesiske varer konkurrerer ut tilsvarende amerikanske produkter, samtidig som 

det truer amerikanske arbeidsplasser. Økte tollsatser medfører større prispress, og vil legge ytterlige 

press på Federal Reserve til å fortsette med flere rentehevinger fremover. Det amerikanske 

aksjemarkedet liker øyensynlig denne politikken, fordi amerikanske produsenter kan holde høyere 

priser. Dette vil øke topplinjen i de selskapene som blir berørt. Den brede aksjeindeksen Standard & 

Poor 500 steg 3,03 prosent i august til en indeksverdi på 2901,52. Dette er all time high for denne 

indeksen. 

Den årlige BNP-veksten i EU var på 2,2 prosent i andre kvartal.  Den europeiske sentralbanken, ESB, 

fortsetter å kjøpe obligasjoner, samtidig som innskuddsrenten i sentralbanken er på -0,4 prosent. 

Økonomien blir dermed kraftig stimulert via pengepolitikken til ESB. Arbeidsledigheten i EU er 

kommet ned, men er fortsatt på et høyt nivå. Det er spesielt i området tilstøtende Middelhavet som 

har høyest arbeidsledighet. Det er knyttet stor spenning til den politiske situasjonen i Italia. Mange 

ønsker å innføre en såkalt borgerlønn i Italia. Dette er selvsagt kostbart og ikke forenlig med EUs 

kostnadspolitikk. I EU er man redd for inflasjon, og ønsker derfor å holde stabile priser. Italia er også 

mottakerland for innvandringen fra Afrika, og har behov for å sende disse innvandrerne videre 

innad i EU. Italia er derfor avhengig av EU.  

 



Innvandring var også en av hovedårsakene til at Storbritannia valgte å forlate EU. I ettertid har det 
vært vanskelig å få til en avtale med EU på andre områder. EU-administrasjonen mener at det 
britiske forhandlingsforslaget ikke kan godtas. Storbritannia står dermed uten en avtale med EU, 
samtidig som veien tilbake til medlemskap i EU er utenkelig etter «Brexit».  Som følge av dette har 
det britiske pundet begynt å svekke seg. 
 
I Kina er det fortsatt robust vekst, selv om handelskrigen med USA vil ha negativ effekt på den 

økonomiske veksten fremover. Dette har medført lavere kurser på kinesiske aksjer, samtidig som 

valutaen kinesiske yuan har svekket seg. Kina lover nå ytterligere 500 milliarder kroner til lån og 

investeringer i Afrika. I tillegg vil afrikanske utviklingsland slippe å nedbetale deler av sin gjeld til Kina. 

Lånene er benyttet til å bygge infrastruktur, slik som veier og jernbane, på det afrikanske 

kontinentet. 

Futures-prisen på olje steg 4,74 prosent fra 74,19 dollar per fat til 77,71 dollar per fat i august, etter å 
ha vært nesten nede på 70 dollar per fat i løpet av måneden. En oljepris på dette nivået lover godt 
for norsk økonomi, ettersom det medfører høyere inntekter til oljeselskapene og den norske stat. 
Aktivitetsnivået i oljesektoren vil ta seg ytterligere opp, spesielt gjennom ny leteaktivitet. 
 
Den norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 3,9 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden mai til juli. Antallet registrerte helt ledige sank med 2 400 personer fra juli 
til august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Arbeidsledigheten synes derfor å bølge litt frem og 
tilbake. Høyere oljepris vil derimot sende arbeidsledigheten ytterligere ned. Markedet forventer at 
Norges Bank vil heve sin innskuddsrente med 0,25 prosent, og si noe mer om fremtidige hevinger i 
september.  
 
Spotprisen for laks var rundt 60 kroner kroner pr. kilo i slutten av august, etter å vært ned under 50 
kroner per kilo tidligere på sommeren. Årsaken er at den norske slaktesesongen går mot slutten. 
Samtidig åpner nye markeder seg. Økt levering til Kina vil trolig holde lakseprisen på et høyt nivå 
fremover.  
 
Når aksjebørsene setter nye rekorder, har markedene en tendens til å gå litt videre. Foreløpig er det 

ingen tegn til store korreksjoner, og vi kan få en fin avslutning på børsåret 2018. 

 

 
 

 

Utvalgte nøkkeltall for august 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.08.18

OSEBX 1,15 % 10 års stat, Norge 1,76

MSCI AC World 0,79 % 10 års stat, USA 2,85

S&P 500 3,03 % 3 mnd NIBOR 1,03

FTSE 100 -4,08 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 2,74 % Brent Future 4,74 %

Euro/USD -0,74 % Gull -2,54 %

Euro/NOK 2,02 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.08.2018:    99,9947 

FORTE Pengemarked leverte 0,14 prosent avkastning i august, og er opp 0,99 prosent hittil i år. 
Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,05 prosent i august, og er opp 0,31 prosent hittil i 
år. Fondet har fått en moderat start i år, men er godt posisjonert for en oppgang i kortsiktige renter. 
 

3 måneders Nibor var uforandret i august, på 1,03 prosent. Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet 

investerer i, var 2 basispunkter lavere i august, så dette hadde positiv påvirkning på fondet. Vi 

forventer at bedre konjunkturer vil senke kredittpåslaget, samtidig som de kortsiktige rentene vil 

stige. 

Kilde: Online Trader 

 

Markedet forventer nå at Norges Bank vil heve sin innskuddsrente med 0,25 prosentpoeng i 
september. Samtidig legges det frem ny pengepolitisk rapport som vil vise hvilket tempo Norges 
Bank har med hensyn til rentehevinger fremover. Årsaken ligger i at de kortsiktige rentene 
internasjonalt er i ferd med å endres. Spesielt i USA heves renten mye, men i Europa er det fortsatt 
negativ sentralbankrente. Flere nøkkeltall, blant annet PMI-tallet (innkjøpssjef indeksen) i Norge var 
meget sterkt i august. Samtidig har oljeprisen lagt seg på høyt 70 tall.  Dette medfører at norsk 
økonomi går meget godt. Arbeidsledigheten er lav. Bedre norsk økonomi gir rom for høyere renter 
 

FORTE Pengemarked investerer i FRN-lån med flytende rente. Det vil si at hvis 3 måneders Nibor 

stiger, vil den løpende avkastningen i fondet stige. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.08.2018:    110,6495 

Fondet har hatt en moderat start på året, og fikk en avkastning på 0,23 prosent i august. Det betyr at 

fondet har gått 1,89 prosent hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var opp 0,45 prosent i august, 

og er dermed opp 0,02 prosent hittil i år. FORTE Obligasjon har høyest avkastning hittil i år og på 

1,2,3,4,5 og 7 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,83 prosent (ned 12 basispunkter), 
mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,03 prosent (ned 1 
basispunkt). Dette hadde ingen effekt for fondet på grunn av veldig lav rentedurasjon. Markedet 
forventer nå at Norges Bank vil heve sin innskuddsrente med 0,25 prosentpoeng i september. 
Samtidig vil sentralbanken si noe om utviklingen i rentesettinger fremover. Dette vil sende 3 
måneders Nibor opp. En høyere 3 måneders Nibor vil gi høyere løpende avkastning i FORTE 
Obligasjon. 
 
I løpet av august er det kjøpt gamle fondsobligasjoner fra Sparebanken Rogaland og Sparebank 1 

SMN. 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kredittpåslaget for fondsobligasjoner steg 3 basispunkter i august. For ansvarlige lån og seniorlån var 
kredittpåslaget ned henholdsvis 3 og 2 basispunkter. Med bedre kapitaliserte banker og bedre 
konjunkturer vil kredittpåslaget bli lavere i markedet, noe som vil kunne gi god avkastning i fondet. 
 
Fremover tror vi at Norges Bank vil komme med flere rentehevinger, kanskje i desember men definitivt 

neste år. Dette vil sende fastrentene videre opp. FORTE Obligasjon er godt posisjonert for en 

renteoppgang etter som den modifiserte rentedurasjonen er senket til 0,36 år. Kredittløpetiden er på 

moderate 3,25 år. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.08.2018:    105,3741 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 0,92 prosent i august. Hittil i år har avkastningen vært på 8,96 

prosent. Over siste tolvmånedersperiode har avkastningen vært på 12,70 prosent. Dette er gode 

resultater. Høyere oljepriser var den viktigste driveren bak avkastningen i august.   

Et obligasjonslån utstedt av telekommunikasjonsselskapet Lebara bidro med 13 basispunkter(bp) i 

august. Nest største bidragsyter var Prosafe (+11bp, nå solgt) og det finske finansieringsselskapet OPR

-Vakuus (+11 bp). Negative bidrag kom fra Fred Olsen Energy (-61 bp), Borr Drilling (-12 bp) og 

Transocean (-10 bp). Fred Olsen Energy er i en restruktureringsprosess, og gjelden er priset til 15 øre 

per krone. Vi tror at det er oppside fra disse nivåene. 

Makroforhold er fortsatt den viktigste driveren for avkastningen i FORTE Kreditt. Særlig er det 

usikkerhet knyttet til muligheten for en intensivert handelskrig. Viktige sektorer i fondet er energi-

relaterte utstedere og utstedere som driver skipsfart. Lavere økonomisk vekst og mindre handel vil 

svekke utsiktene for disse sektorene. For finansielle utstedere ligger faremomentene snarere i 

muligheten for stress i finansmarkedene, med tilhørende redusert likviditet, som følge av politiske 

utfordringer i eurosonen. I det siste er det særlig budsjettbalansen i Italia som truer samarbeidet om 

den økonomiske politikken i eurosonen. 

En rekke faktorer underbygger verdien i fondet på en positiv måte. Misligholdsratene i verden er på 

historiske lave nivåer. Den økonomiske veksten ute ser ut til å holde seg rimelig oppe, i alle fall i 

utviklede økonomier. Norsk økonomi har god fart ut av oljesmellen. Skrapingen av oljerigger vil på 

sikt føre til økte rater på eksisterende rigger. Manglende oljeleting de siste årene må etter hvert 

resultere i økt aktivitet off-shore. Nye miljøkrav til skipsfarten vil føre til lavere tilbud av skip og bedre 

rater. Kinas økte fokus på miljøet vil føre til at de erstatter nasjonalt produsert kull og stål med 

importerte råvarer av høyere kvalitet. Samlet vil miljøhensyn i skipsfarten og i Kina føre til at 

skipsfarten øker volumene, samtidig som den bruker renere og dyrere bunkers. Samlet tillater disse 

forholdene oss å ha et tydelig positivt syn på utviklingen i kredittmarkedet fremover. 

FORTE Kreditt har et makroperspektiv på investeringene knyttet til en vurdering av hvor vi er i 

kredittsyklusen. Vår vurdering er at kredittsyklusen nå er i ferd med å modnes. Det vil si at inntektene i 

fondet fremover i første rekke vil komme fra renteinntekter, snarere enn fra kursgevinster. Fremover 

vil vi forsøke å trekke fondet i konservativ retning både med hensyn til kredittkvalitet og likviditet. 

Hensikten er å gjøre fondet robust mot negative hendelser i fremtiden. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.08.2018:    206,6055 

Hittil i år har FORTE Norge en positiv avkastning på 16,22 prosent, sammenlignet med Oslo Børs’ 
referanseindeks, som har en avkastning på 10,57 prosent. Det gir en meravkastning på 5,65 prosent-
poeng så langt i år! Oslo Børs’ fondsindeks steg med 1,1 prosent i august, mens FORTE Norge hadde 
en avkastning på 1,69 prosent. Fondet ligger topp tre blant norske aksjefond på 3 års historikk og 
fondet har 4 stjerner i Morningstar! 
 
Oljeprisen styrket seg med nesten fire dollar gjennom august måned og Brent olje var 77,6 dollar per 
fat ved utgangen av måneden. Vi tror fortsatt at oljeprisen vil ligge mellom 70-80 dollar i tiden 
fremover. 
 
Innen oljesektoren var BW Offshore, TGS-NOPEC og Aker BP tre gode bidragsytere i FORTE Norge i 
august, både absolutt og relativt. Borr Drilling hadde imidlertid en svak måned og falt med nesten 10 
prosent.   
 
Lakseprisen hadde en svak utvikling i første del av august, med omsetninger noe under 50 kroner per 
kilo. Prisutviklingen var imidlertid markant opp i slutten av måneden, med priser rundt 60 kroner per 
kilo. Alle oppdrettsselskapene presenterte andrekvartalstall i august. Sett under ett kan de 
oppsummeres til å være noe under analytikernes forventinger når det gjelder slaktevolum, noe som 
også preger selskapenes forventninger for andre halvår. Av aksjene innen sjømatsektoren var 
nyinnkjøpte Grieg Seafood og Marine Harvest positive bidragsytere til avkastningen i FORTE Norge 
denne måneden. For øvrig har vi også registrert datapunkter som viser langt lavere biomassevekst 
enn det markedet forventet tidligere i sommer. Dette er en viktig faktor for begrense tilbudssiden og 
gir videre støtte for lakseprisen fremover. Vi er fortsatt positive til sektoren, både på absolutt og 
relativ basis. 
 
I industrisegmentet bidro spesielt Tomra Systems og Yara med god avkastning i august i FORTE Norge.   
Shipping var en blandet sektor også i august, der tank har vært bra, med Frontline, som er kommet 
inn i porteføljen. Imidlertid trakk selskapet MPC Container Ships noe ned avkastningen i fondet. 
 
Innen TMT-sektoren, telekom, medier og teknologi, har vi tatt inn Nordic Semiconductor, som har gitt 
et positivt bidrag i august. 
 
Finanssektoren hadde også en god august måned. Aksjene DNB, Storebrand, Gjensidige Forsikring og 
Norwegian Finans Holding ga alle positiv avkastning i FORTE Norge denne måneden. Vi benyttet den 
sterke kursutviklingen i Norwegian Finans Holding til å ta den ut av porteføljen.  
 
Rapporteringssesongen for første halvår er over. I tiden fremover vil nok markedet fokusere noe mer 

på utviklingen i makroøkonomien, som også kan si noe om takten for fremtidige rentehevninger både 

internasjonalt og her hjemme. Norges Bank kommer med ny rentebeslutning den 20. september, der 

det forventes en heving av styringsrenten med 0,25 %-poeng. Det knyttes også spenning til mulig 

løsning eller demping i handelskrigen mellom USA og Kina.    

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.08.2018:    182,6392 

FORTE Global ga en avkastning på 1,81 prosent i august. Hittil i år har avkastningen vært på -0,19 
prosent. Sektorene informasjonsteknologi og helse ledet an i oppgangen i de globale aksjemarkedene i 
august. 
 
Usikkerheten har ikke riktig sluppet taket i det globale aksjemarkedet etter volatilitetsutbruddet og 
korreksjonen i februar. Denne usikkerheten har gjort at en del relativt defensive sektorer, eller 
sektorer som regnes for å være relativt isolerte mot utfallet av en handelskrig, har hatt en god 
avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Eksempler er Informasjonsteknologi og helse-aksjer. 
Tilsvarende har sektorer som finans, industri og materialer hatt en relativt svak utvikling. 
 
Figuren viser utviklingen i helseaksjer relativt til verdensindeksen med en trendlinje. 

Målt ved regioner var det særlig nord-amerikanske aksjer som trakk avkastningen opp i august. 
Amerikansk økonomi viser styrke i disse dager. Vi skal heller ikke se bort fra at nervøse investorer 
reallokerer sine investeringer fra fremvoksende markeder til USA.  
 
Fremover legger vi til grunn et scenario der handelskrigen etter hvert avdempes, noe som borger godt 
for avkastningen i globale aksjer. 
 
Vi vurderer videre å spisse forvaltningen fremover ved å velge å fokusere på sektorseleksjon og 
seleksjon av eksponering mot smart beta. Smart beta vil si aksjeeksponering som historisk har vært 
knyttet til meravkastning, men som ikke er definert ved sin sektor eller region. Eksempler på smart 
beta-eksponering (ofte også kalt stil, eller faktor) er momentum, kvalitet, verdi og lavvolatilitet.  
 
Etter hvert vil vi også presentere en kvantitativt støttet investeringsprosess for seleksjon av sektorer og 
smart beta. 
Vi tror at vi ved å selektere fond med en slik eksponering vil være bedre rustet til å skape verdi for 

andelseierne i FORTE Global.  

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Hittil i år har FORTE Trønder en positiv avkastning på 18,5 prosent, mens Oslo Børs fondsindeks har en 
avkastning på 10,6 prosent. Det gir en meravkastning på 7,9 prosentpoeng så langt i år! Oslo Børs’ 
fondsindeks steg med 1,1 prosent i august, mens FORTE Trønder økte med 2,1 prosent. Fondet har 5 
stjerner i Morningstar og er i teten i kategorien «norske aksjefond» på fem års historikk!  
 
August måned ble preget av at mange selskaper la frem tall for andre kvartal, samt at vi så en høy 
volatilitet i både lakse- og oljepris.  
 
Lakseprisen hadde en svak utvikling i første del av august, med omsetning på litt under 50 kroner per 
kilo. Prisutviklingen var imidlertid markant opp i slutten av måneden, til rundt 60 kroner per kilo. Alle 
oppdrettsselskapene presenterte andrekvartalstall denne måneden. Tallene kan oppsummeres til å 
være noe under analytikernes forventinger når det gjelder oppnådd slaktevolum for kvartalet. Dette 
preger også selskapenes «guiding» for andre halvår. Av aksjene i sjømatsektoren var Grieg Seafood og 
NTS positive bidragsytere for avkastningen i fondet denne måneden. For øvrig har vi også registrert 
observasjoner som viser langt lavere biomassevekst enn det markedet forventet tidligere i sommer, 
noe som er en viktig faktor for begrense tilbudssiden og videre gi støtte for lakseprisen fremover. Vår 
holdning er fortsatt positiv til sektoren, både på absolutt og relativ basis. 
 
Oljeprisen har ligget mellom 70 og 80 dollar per fat siden april i år, og i midten av august testet 
markedet den lavere enden av prisbåndet før måneden ble avsluttet på nærmere 78 dollar. Av de 
oljerelaterte aksjene bidro Aker BP og Kværner positivt til avkastningen i FORTE Trønder i august, 
mens DNO hadde et negativt bidrag. DNO endte en svært volatil måned ned nærmere 6 prosent, til 
tross for at selskapet leverte gode tall for andre kvartal og meldte at de for første gang på 13 år er i 
posisjon til å betale utbytte igjen.  
 
De norske sparebankene i FORTE Trønder leverte alle andrekvartalstall i august, og spesielt Sparebank 
1 SMN bidro til fondets meravkastning denne måneden. Kort oppsummert kan de største 
sparebankene vise til gode resultater fra driften, som fortsatt preges av høy utlånsvekst mot 
privatkundemarkedet, samt lavere tap på utlån. Også Gjensidige Forsikring bidro til den positive 
meravkastningen i fondet.  
 
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren bidro Next Biometrics Group og Nordic 
Semiconductor positivt til avkastningen for fondet i august, mens posisjonen i Telenor påvirket fondet 
noe negativt.   
 
Vi er nå ferdig med rapporteringssesongen for første halvår. I tiden fremover vil nok markedet igjen 

fokusere noe mere på utviklingen i makroøkonomien, noe som også kan si noe om takten for 

fremtidige rentehevninger både internasjonalt og her hjemme. Norges Bank kommer med sin 

rentebeslutning den 20. september, det det forventes en heving av styringsrenten med 0,25 %. Det 

knyttes også spenning til mulig løsning i handelskrigen mellom USA og Kina.    

Kurs per 31.08.2018:    262,5212 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



22 1/2 år på børsen 
 

Investorer som diskuterer den relative attraktiviteten til ulike aktivaklasser kan deles i to grupper: De 
som sier aksjer på lang sikt, og de som sier den sikten må være svært lang. I dette skråblikket tar vi får 
oss de siste 22 1/2 årene på Oslo Børs. Tanken er at selv om historien ikke gjentar seg, har den en ten-
dens til å rime, slik at vi kan trekke en del interessante konklusjoner knyttet til investering i aksjer ved 
å se på den historiske verdiutviklingen på Oslo Børs. 
 
La oss først se på en graf som viser indeksverdiene på Oslo Børs’ OSEBX indeks: 

Kilde: Bloomberg 

Utviklingen i indeksverdier er vist på en logaritmisk skala, slik at like store utslag i markedet skal ha 
like store utslag i grafen. Med en logaritmisk graf får vi isolert ut rentes-rente-effekten, noe som gjør 
det lett å sammenligne veksttakten i ulike perioder. 
 
I denne perioden har aksjemarkedet 8-doblet seg, noe som tilsvarer en årlig avkastning på ti prosent. I 

den samme perioden har prisnivået økt med 62 prosent, noe som tar realavkastningen noe ned til 

738 prosent.  Det er rimelig å si at aksjer har fungert godt som en investering over de siste 22 ½ år. 

Kanskje er dette også en pekepinn for de neste 22 ½ år. 

Gjennom denne perioden har aksjemarkedet opplevd både oppturer og nedturer. Vi kan benytte dis-

se oppturene og nedturene til å kaste lys over hvilken horisont man bør ha for aksjeinvesteringer. 

Rent subjektivt har vi markert noen toppunkter og bunnpunkter i grafen. 

 

 

 



Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 

For å illustrere oppsiden og nedsiden i aksjemarkedet kan vi tenke oss to investorer.  Den første har 
skikkelig uflaks og investerer på topp; det vil si i de månedene som er markert med rødt og gult i figu-
ren.  
 
Tabellen under viser illustrerer utviklingen:  

 

 

 

 

 
Fra figuren kan vi se at uflaks-investoren kan oppleve store kurstap på sin investering. I denne perio-
den har verdifall på mer enn halvparten av investeringen forekommet to ganger. Vi kan også observe-
re at under finanskrisen tok det over fem år å komme tilbake til forrige topp-notering. Som et eks-
tremt eksempel kan vi tenke oss at uflaks-investoren bare er inne i markedet i disse svake periodene. 
Hvis vi kjeder sammen disse avkastningene, finner vi at uflaks-investoren sitte igjen med 1/8 av sin 
opprinnelige investering. 
 
La oss til sammenligning tenke oss en heldig-investor, som akkurat treffer oppturene med sine inves-

teringer.  Vi kan oppsummere slik: 

 

 

 

 

 
 
Vi ser at oppturer i aksjemarkedet kan være knyttet til betydelig avkastning. Lengden på oppturen kan 
variere en hel del.  Hvis vi tilsvarende lenker sammen avkastningen til heldig-investoren får vi en sam-
let avkastning på over 2500 prosent (hvis dette tallet virker sprøtt, så skyldes det den sterke rentes-
rente-effekten). 
 
Basert på denne tall-leken kan vi våge oss på noen tommelfingerregler: 

 Aksjemarkedet later til å gi god avkastning over tid. 

 Investeringshorisonten kan måtte være så lang som fem år. 

 I en diversifisert portefølje, eksempelvis gjennom renteinvesteringer, kan denne horisonten 

være kortere.  

 Hvis du har muligheten til å være litt mer som heldig-investoren og litt mindre som uheldig-

investoren, så kan du ha fordel av å variere eksponeringen mot aksjemarkedet. 

 Ikke få panikk – det kan gjøre avkastningen din mer lik uheldig-investoren. 

 Hvis du velger et fond som skaper meravkastning, kan resultatene forbedres både i forhold til 

avkastning og risiko. 


