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Frykten råder – og hva er sjansen for å møte to av disse?

2008 2020
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Coronavirus COVID-19
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Brent - spot
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5 år i norske og amerikanske aksjer – ingen avkastning
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Nye 2,25mill arbeidsledige i USA?
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Inntekt

Kapital

Valg
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Tradisjonelt

Kultur

Finans
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Hvorfor ikke bank?

Eksempel:
Bankinnskuddsrente: 2,00%
Skatt: - 1,30%
Inflasjon: - 2,00
Nettoresultat: -1,30%
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Råd for sparing og investering
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Du bør velge en forvaltning som du kan følge gjennom mange, mange år

Hva kan historien fortelle oss?
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Mål, likviditet og tidshorisont
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Spre risikoen

• Enkeltaksjer versus fond
• Et land versus global
• Aksjer versus renter
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Råd for sparing og investering
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Gjennomsnittsinvestoren får ikke markedsavkastning

Investors avkastning Markedsavkastning Differanse

Aksjer Renter
Amerikanske 

aksjer*
Globale 

obligasjoner** Aksjer Renter

30 år 3,66 % 0,59 % 10,35 % 6,73 % - 6,69 % - 6,14 %

20 år 4,67 % 0,51 % 8,19 % 5,34 % - 3,52 % - 4,83 %

10 år 4,23 % 0,39 % 7,31 % 4,51 % - 3,08 % - 4,12%

5 år 6,92 % 0,10 % 12,57 % 3,25 % - 5,65 % - 3,15 %

3 år 8,85 % - 1,76 % 15,13 % 1,44 % - 6,28 % - 3,20 %

1 år - 2,28 % - 3,11 % 1,38 % 0,55 % - 3,66 % - 3,66 %

Kolonnene til høyre 
viser differansen 
mellom avkastningen 
den gjennomsnittlige 
investor har oppnådd, 
sammenlignet med 
markedsavkastningen 
i samme periode.

*S&P 500
**Bloomberg Barclays 
Global Aggregate 
Bond Index

Kilde: «Quantitative Analysis of Investor Behavior (QAIB), 2016», DALBAR, INC. www.dalbar.com. Tallene er frem til 31.12.2015. 

http://www.dalbar.com/
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KARTLEGGING OG ANALYSE
 Finansiell og skattemessig situasjon
 Investeringsmål og ønske om likviditet
 Avklare juridiske problemstillinger

VALG AV STRATEGI OG PORTEFØLJE
 Avdekke risikoevne og risikovilje
 Valg av aktivaklasser, og fordeling
 Sammensetning av type investeringer innenfor 

hver aktivaklasse

VALG AV SAMARBEIDSMODELL
 Diskusjon og valg av samarbeidsform
 Helhetlig forvaltning eller delmandat
 Avklare videre utvikling i samarbeidet

FORVALTNING
 Implementering av investeringer
 Løpende og periodisk rapportering
 Personlig oppfølging ved behov
 Sikre etterlevelse av valgt strategi

21

EVALUERING*
 Risiko&likviditet mot mål&strategi
 Endringer i risikoevne eller -vilje 
 Vurdere om forvaltningen innfrir 

avkastningsforventninger

DOKUMENTASJON
 Utarbeide Formuesplan
 Avtaler, formalia og signatur
 Gjennomgang av anbefalte 

forvaltere og fond

Anbefalt prosess for langsiktige investorer
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Anbefalt prosess for langsiktige investorer
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Anbefalt prosess for langsiktige investorer
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Aktivaklasser og byggeklosser

Valg av strategi er den viktigste beslutningen du tar

Aksjer
Eksempler

• Global vekst
• Global verdi
• Fremvoksende markeder
• Norske aksjer

Renter
Eksempler

• Investment Grade 
• High Yield 
• Absoluttavkastning renter
• Multi-segment kreditt
• Fremvoksende markeder

Likvide alternativer
Eksempler

• Diversifisert risikopremie
• Multi-aktiva fond

Illikvide alternativer
Eksempler

• Opportunistiske kredittstrategier
• Eiendom
• Infrastrukturinvesteringer
• Forsikringsrelaterte aktiva

VERDISKAPENDE ELEMENTER

• STRATEGISK 
AKTIVAALLOKERING

• DYNAMISKE TILPASNINGER 
INNENFOR HVER 
AKTIVAKLASSE

• UNDERLIGGENDE AKTIVE 
FORVALTERE TILPASSER SEG 

MARKEDSFORHOLDENE

Bank

Rolle i porteføljen
• Ukorrelerte strategier som bidrar med alternative kilder til 

avkastning og økt diversifisering

Rolle i porteføljen
• Grunnleggende aktivaklasse i en portefølje

Rolle i porteføljen
• Tilgang til kontraktsfestede kontantstrømmer og kredittpremie

Rolle i porteføljen
• Tilgang til likviditetspremie, diversifisering og økt langsiktig 

avkastning
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Strategi bør velges basert på risikovilje og -evne, ikke forventet avkastning
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forvaltere og fond

Anbefalt prosess for langsiktige investorer
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Forvalterutvelgelse
Filosofi for forvalterutvelgelse

• Fondene som velges ut tar utgangspunkt i investeringsstrategiens behov og mål 

• Fondene velges ut basert på en kvalitativ vurdering av deres evne til å prestere på lang sikt, og baseres ikke på historisk avkastning 

• Fondene kombineres for å ivareta diversifiseringen i investeringsstrategien. Dette balanseres med vårt syn om å unngå “for mye” diversifisering innenfor en aktivaklasse

Forvalteruniverset baseres på:

Resultat ⟶ 10 - 30 forvaltere velges til 
steg 2: Seleksjon

Resultat ⟶ 1 - 3 foretrukne forvaltere Resultat ⟶ overvåkning av foretrukne 
forvaltere

Steg 2: Seleksjon Steg 3: OvervåkningSteg 1: Screening

Eierskap

Investorkonsentrasjon

Ressursplanlegging

Endringer i kultur

Nøkkelpersoner

Kompleksitet

Avviker forvalter fra strategi

Forhold til kapasitet

Operasjonelt oppsett

Forhold til risiko

Organisering og insentiver

Fond som kjernevirksomhet

Forvaltningskapital

Team

Transparens

Tilgjengelig kapasitet

Honorarnivå –og struktur

Porteføljeanalyse

Avkastnings- og risikoanalyse

Klassifisering av fond

Tilgang på informasjon

Idégenerering

Prosess for investeringsbeslutning

Tiltro til prosess og overbevisning

Selvinnsikt 

Samspill i team og mangfold

Kultur for risikostyring

ESG

Ordreutførelse og implementering

Innovativ organisasjon
Redingtons 
nettverk

78 000 strategier i 
databasen

3 000 fondsselskaper 
i databasen

32 400 fondsselskaper 
i databasen

Forvaltningshusets 
nettverk
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Hvordan fungerer rebalansering i praksis?
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Rebalanser porteføljen ved behov

Tall fra Statens Pensjonsfond 
Utland viser at rebalansering bidrar 
med mellom 0,4 % til 1,0 % i årlig 
meravkastning, samt lavere årlig 
standardavvik.

Ta gevinster, og bruk 
kjøpsmulighetene

Effekt Årlig rebalansering Ingen rebalansering

Gj.snitt aksjeallokering 60,40 % 65,00 %

Gj.snitt årlig avkastning 9,89 % 9,15 %

Gj.snitt årlig standardavvik 10,20 % 11,10 %

Kilde: iShares, Forvaltningshuset, NBIM: 1970 – 2012 (60/40-fordeling i en portefølje)
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Våre verdier og vår identitet

Personlig

Din uavhengige rådgiver

Kompetent Åpen

Vi gir alle våre kunder en 
personlig formuesforvalter. Vi 

er alltid tilgjengelig - og tar 
initiativ når det er nødvendig.

Vi skal ligge i forkant, og basere 
vår rådgivning på kunnskap og 

erfaringer. Hos oss er 
kompetanse satt i system.

Vi har en enkel og transparent 
forretningsmodell. Vi deler vår 

kunnskap og involverer 
kundene i våre prosesser.

Vårt fundament er uavhengighet. Vi mener uavhengighet og transparens er 
ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalingene. 

Vi skal alltid etterleve våre kjerneverdier:
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Forvaltningshuset
Kontaktinformasjon:

Marit Mørdre
Tlf: 97 59 62 65

Email: marit.mordre@forvaltningshuset.no

Michael V. Sivertsen
Tlf: 93 04 04 06

Email: michael.sivertsen@forvaltningshuset.no

mailto:marit.mordre@forvaltningshuset.no
mailto:post@forvaltningshuset.no
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Takk for oss
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Norske menn har 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner

Norske menn har 134 milliarder mer i nettoformue enn kvinner

Kilde: huninvesterer/SSB/Menon Economics
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86% av dagens minstepensjonister er kvinner

Kilde: huninvesterer/SSB/Menon Economics
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Kvinner har 87 kroner for hver 100 lapp menn har på konto

Kilde: huninvesterer/SSB/Menon Economics
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81% av de som tjener over 1 millioner er menn

Kilde: huninvesterer/SSB/Menon Economics
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Bankinnskudd
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Viktig informasjon

Forvaltningshuset har utarbeidet denne presentasjonen etter beste skjønn og all informasjon og alle beregninger som gjelder fremtidige forhold er også basert på beste skjønn. 
Presentasjonen skal ikke tolkes som en anbefaling om å foreta en investering. Forvaltningshuset påtar seg ikke ansvaret for at informasjonen er riktig eller ufullstendig og 
fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som oppstår som følge av en investering 
som foretas på basis av det som beskrives i presentasjonen. Forvaltningshuset understreker at enhver investering i aksjer, obligasjoner, unoterte eiendomsinvesteringer og annen 
private equity medfører risiko for tap av hele eller deler av investeringen. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

Forvaltningshuset har konsesjon fra Finanstilsynet å yte følgende investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2

4. aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt

5. investeringsrådgivning

I tillegg har Forvaltningshuset konsesjon til å yte følgende tilleggstjenester:

1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter

3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av 
foretak

5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Selskapet har tillatelse til å stå som forvalter (nominee) i norske verdipapirregister.

Forvaltningshuset er medlem av verdipapirforetakenes sikringsfond og har interne retningslinjer for håndtering av interessekonflikter. For mer informasjon om Forvaltningshuset 
henviser vi til www.forvaltningshuset.no hvor også alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelige.
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