
1

Et tilbakeblikk på det siste tiåret
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Den økonomiske veksten i verden har vært positiv, men avtakende…

Rekylen som mange forventet etter finanskrisen uteble, og selv om veksten i Kina har avtatt ble det ingen «hard landing»
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… på tross av sentralbankenes iherdige forsøk på å stimulere til vekst…

Tiåret da rentene falt til 0 % i hele den vestlige verden
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… og inflasjon, som heller ikke har skutt fart

Norge importerte inflasjon gjennom svakere krone
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Men arbeidsledigheten er rekordlav mange steder

I USA er den på sitt laveste nivå på 50 år!
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Investeringsklimaet
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Fallende renter gjorde det lønnsomt å eie statsobligasjoner

Men i dag får du ikke spesielt godt betalt - har risikofri rente blitt rentefri risiko?

10-årig statsobligasjonsrente
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I Danmark betaler man nå for å ha pengene i banken

Negative renter har ført til at formuende dansker må betale banken for å gjøre innskudd, og boliglånstakere har i visse 
tilfeller fått betalt for å låne penger
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Også i Norge er regnestykket trist

Justert for inflasjon og skatt gir banksparing negativ realavkastning

Formuesskattesatsen er 0,85 %. Beregningen over tar hensyn til opptjent renteinntekt i løpet av året.

Brutto avkastning Inntektsskatt Formuesskatt Inflasjon Netto avkastning justert for inflasjon
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Likevel har vi aldri hatt mer penger i banken

Kilde: SSB

kr 1 313 799 000 000 

jan. 10 jan. 11 jan. 12 jan. 13 jan. 14 jan. 15 jan. 16 jan. 17 jan. 18 jan. 19 jan. 20
0

200 000 000 000

400 000 000 000

600 000 000 000

800 000 000 000

1 000 000 000 000

1 200 000 000 000

1 400 000 000 000

N
O

K

Nordmenns samlede bankinnskudd
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Har du lang horisont bør du vurdere noe annet enn bankinnskudd

1.000.000 kroner investert i 2010 ville i dag være verdt:

BANK

OBLIGASJONER

AKSJER

25 % AKSJER
75% OBLIGASJONER

50 % AKSJER
50 % OBLIGASJONER

75 % AKSJER
25 % OBLIGASJONER

Kr 1.172.000

Kr 1.928.037

Kr 2.442.003

Kr 3.049.121

Kr 3.759.084

Kr 1.497.770

Bank = Gjennomsnittlig innskuddsrente (SSB) | Obligasjoner = ICE BofA Global Corporate 
Index (USD) | Aksjer = MCSI World (NOK)
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Det skjedde mye i løpet av det siste tiåret

Men tålmodighet gir god avkastning

Verdensindeksen (MSCI ACWI NOK)
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Selv om det noen ganger er vondt å være aksjeinvestor…

Korreksjoner skjer med jevne mellomrom
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… er smerten som regel (relativt) kortvarig 

Det er vanskelig å vite når bunnen er nådd, men det er viktig å være med på innhentingen
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Og i det lange løp fikk aksjeinvestorer godt betalt for periodene med smerte

Ned: 6-7 mnd.
Opp: 11mnd.

Ned: 1-2 mnd.
Opp: 5 mnd.

Ned: 2 mnd.
Opp: 2 mnd.

Ned: 4 mnd.
Opp: 2 mnd.
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Vi liker å investere i hjemmemarkedet vårt…

Oljeprisfallet satt en støkk i norsk økonomi, men Oslo Børs klarte seg bemerkelsesverdig godt



17

… men man inkluderte forhåpentligvis også globale aksjefond i porteføljen sin

Det har vært lurt å ta del i den globale verdiskapningen
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Det amerikanske aksjemarkedet stakk fra hovedfeltet...

USA har vært vekstlokomotivet i den globale økonomien de siste 10 årene
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… og bidro sterkt til at utviklede markeder dro fra fremvoksende markeder

På tross av at fremvoksende markeder har blitt handlet på rabatt mot Vesten målt med pris over inntjening
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Vekstaksjer har knust verdiaksjer globalt (og i de fleste land)...

Vekstaksjer har vært «the place to be» - kommer dette til å reversere seg de neste 10 årene?
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... godt hjulpet av amerikanske teknologiselskaper

FAANG-aksjene har skapt enorme aksjonærverdier

*Facebook ble børsnotert i 2012
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Mens det i noen land kan være krevende å plukke enkeltaksjer
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Hvilke endringer har man sett hos norske investorer?
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Bankinnskudd dominerer Ola Nordmanns investeringsportefølje…

10 %

1 %
0 % 4 %

85 %

2010

Aksjefond Kombinasjonsfond
Andre fond/hedgefond Rentefond
Bankinnskudd

11 %
3 %

0 % 4 %

82 %

2020

Aksjefond Kombinasjonsfond
Andre fond/hedgefond Rentefond
Bankinnskudd

Kilde: SSB

Og det ser ikke ut til å ha endret seg noe særlig de siste 10 årene
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… men det blir bare en dråpe i havet når man tar hensyn til eiendom

3 %

15 %

82 %

2010 (m/ eiendom)

Verdipapirfond Bankinnskudd Total eiendom

3,2 %

14,6 %

82,2 %

2020 (m/ eiendom)

Verdipapirfond Bankinnskudd Total eiendom

Kilde: SSB og Eiendom Norge

Nordmenn har drøye 7000 milliarder kroner i eiendom
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Boligprisene har steget gjennom hele tiåret…

Og veksten i Norge ligger et stykke foran resten av OECD-landene
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… som er en viktig forklaring på gjeldsveksten vi har sett her i landet

Kilde: SSB

Husholdningenes gjeld har nesten doblet seg gjennom tiåret

kr 3 700 000 000 000 
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Husholdningenes samlede gjeld
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Vi har milliarder av pensjonskroner som ingen egentlig «passer på»

Og i år 2021 kommer Individuell pensjonskonto, som vil øke valgfriheten og mulighetene ytterligere – på godt og vondt

Disse midlene blir stadig viktigere for ens egen pensjon, og man må forvalte disse selv (enten man vil eller ei)
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Kilde: VFF og Finans Norge. Tallene inkluderer innskuddspensjonsmidler og andre pensjonsmidler med investeringsvalg.
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Verdens største langsiktige investor?
«…vi har hatt flaks i hvert fall tre ganger: først at vi fant så mye olje, så fikk vi en veldig høy oljepris i den 
perioden vi tok ut relativt mye av den oljen (Kina inn i verdensøkonomien), og at vi investerte så mye i 
finanskrisen (økte aksjeandelen) og dette har gitt en usannsynlig god avkastning i perioden frem til i dag» 
- Yngve Slyngstad, Aftenpostens podcast Forklart, vil oljefondet overleve

«Oljefondet» har 5000 milliarder kroner i avkastning siste 10 år!
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Flere endringer for norske investorer gjennom tiåret

Klar tale fra myndighetene - Ola Nordmann må spare mer, spare mer i aksjer og spare lenger

Økt aksjeskatt

Aksjesparekonto

Aksjerabatt

Lavere formuesskatt

MiFID II

Arveavgiften er 
fjernet

Sjablongmessig 
beskatning

IPS

Lavere 
skattesats
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Takk for oppmerksomheten

Vi har utarbeidet denne presentasjonen etter beste skjønn, men 
tar likevel forbehold om at feil kan forekomme. Vi garanterer 

derfor ikke for at analysene er presise eller fullstendige. 

Presentasjonen skal ikke tolkes som en anbefaling til å foreta en 
investering. Vi håper likevel du får glede av den.
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