
Aksje- og 
fondsinvestorer

Praktisk tips til 

Twitter: @paretosec  - @KarlOStrom 
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Vanlig handelskonto hos megler/bank

Aksjesparekonto

Kapitalforsikring / Pensjonskonto etc

Eget AS Investeringsselskap

Velg passende konto/struktur
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Tenk igjennom:
Hva er målet ditt?
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Mål: Avkastning

Samfunnsnytte

Spenning eller lærdom

Andre ting?
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Ha realistiske avkastningsforventninger

Analytikere
ca.
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Hva med den andre delen 
av balansen?

EK
Gjeld
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Nordic High Yield
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Typisk struktur for et selskapsobligasjonslån

Grunnlagsrente
(NIBOR, LIBOR etc)

+ rentepåslag 
(avhengig av risiko)

F.eks. 

NIBOR 3m + 400 pkt

Dvs 1,06% + 4,00% = 5,06%

Fondsfinans Kreditt
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Gjeldsinvesteringer gjøres gjennom fond

Høyrente/High-Yield-/Kreditt/Selskapsobligasjon

Kilde: Factset, https://www.tiaa.org/public/pdf/enduring_case_for_high_yield_bonds.pdf

https://www.tiaa.org/public/pdf/enduring_case_for_high_yield_bonds.pdf
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Hva, når og hvordan?
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Hva kan man kjøpe?

Vanlige aksjefond
 Norske eller utenlandske

Region-, sektor- eller strategifond

 Indeksfond eller aktivt forvaltet

ETF’er (børshandlede fond)
 Som over, men minus aktivt forvaltet

Enkeltaksjer
 Norske aksjer og egenkapitalbevis

 Utenlandske aksjer

 Investeringsselskaper
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20%

Ha balanse i porteføljen
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Tilpass porteføljen regelmessig

Totalportefølje – Periodiske langsiktige vurderinger

 Fordeling aksjer/renter

 Fordeling typer fond innenfor hver klasse 

 Fordeling aksjefond og enkeltaksjer 

 Enkeltfond – Oftere enn over 
- Regioner, forvaltere, sektorer, strategier 

 Enkeltaksjer – Daglige/hyppige vurderinger
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Porteføljeoppfølging

Sjelden / Periodisk

Jevnlig / Daglig
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Enkeltaksjer
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Veier til god avkastning

Gjøre gode kjøp – riktig vurdering + riktig timing

 Kjøpe riktig mengde – kanskje mindre enn du tror?

 Stop-loss – Ikke la tap sette deg for langt tilbake
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1. Hold deg til de bransjer med 
sterkest vekst

2. Kjøp de sterkeste selskapene i 
disse bransjene

3.Teknisk trendfølger

En mulig vei - Momentum/trend
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1.Kjøp gode, kjedelige aksjer til OK priser

2.Re-invester utbyttene

(avkastning fra å eie gode aksjer langsiktig

En kjedelig, men sikrere vei – Kvalitet/verdi
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OSEEX vs OSEBX: 1998 - 2018
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Sparebanker er kjedelige, men… 
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1. Vær mer fleksibel enn de andre

2. Vær raskere enn de andre

3. Ha bedre utstyr enn de andre

4. Vær smartere enn de andre

Flere veier til bedre avkastning

m.a.o.
Velutstyrt

og 
velinformert
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1. Equinor – Enestående kontantstrøm og bra vekstmuligheter

2. Schibsted – Oppsplitting og synliggjøring av verdier

3. Seadrill – Nylig restrukturert og godt posisjonert

Utvalgte aksjer høsten 2018



www.paretosec.no

Takk for oss!


