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Hvem er vi? 

• NOON Invest AS er et 
datterselskap av Stavanger 
Asset Management 
 

• Flere tiårs erfaring med 
forvaltning av velståendes 
formuer.  

 
 



Stor debatt rundt aktive vs passive fond 



Sterk vekst for indeksfond 



Snart like mye passivt som aktivt 



Hva er en aksjeindeks? 

• En indeks for å måle verdiutviklingen i et antall aksjer  
 
• Stiger eller faller børsen?   

 
• Da er det en viss indeks som stiger eller synker 
  - f.eks. Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) 

 



• OSEBX     
• OBX        
   
• The Dow Jones Industrial Average  
• MSCI World     
• S&P 500     
• FTSE 100     

67 representative aksjer friflytjustert 
25 mest omsatte aksjer på Oslo Børs 
         
30 amerikanske aksjer (prisvektet)  
1642 aksjer i 23 land    
505 store selskaper på NYSE og NASDAQ 
100 største selskaper i markedsverdi 
London    
     

Noen kjente aksjeindekser 



• Helt vanlig aksjefond, med én oppgave, å følge indeksen nærmest mulig 
 

• Ingen “dyre” forvaltere som aktivt forsøker å slå børsindeksen 
 

• Dermed svært lave kostnader 
 

 

Hva er så et indeksfond egentlig? 



Veldig få fond slår indeks 



De proffe kjøper billige aksjefond 



Folk flest kjøper dyre fond 

 
• De 10 største “Norgefondene” har et 

snitt forvaltningshonorar på 1,9 % p.a. 
 

• 95 % av nordmenns fondsbeholdning 
er i aktive fond  
 

• Av de ti mest eide “Norgefondene”,  er 
alle aktive fond  
 

 



Forbrukerrådet anbefaler indeksfond 



Forbrukerrådet har analysert fire fondskategorier (tilgjengelig i Norge) 
 
Indeksfondene har gitt beste avkastning i 3 av 4 kategorier de siste 20 år  
 
 
 



Lite kunnskap om indeksfond 

Hvorfor sparer du ikke i indeksfond? 



 
Hva med de såkalte vinnerfondene – de som topper avkastningshistorikken?  
 
 12%     neste 5 års periode 
 
 10%     neste 5 års periode 

 
 
*   Historisk avkastningen gir rett og slett ingen god pekepinn fremover  
 

Hva med vinnerfondene? 



• Fond / Børsnoterte fond (ETF) 
• Pris 
• Likviditet  
• Risiko 
• Valuta 
• Skatt 
 

• Syntetisk 
• Geografi 
• Sektor / Bransje 
• Markedsvekted / Likevektet  
• Faktor basert  
• Etisk 

 
 

Indeksfond – er det noe man bør tenke på? 



Ditt søk resulterte i for mange treff. Vennligst justér søkekriteriene og prøv igjen. 



Ny type forvaltere 

• Seleksjon av indeksfond 
 

• Porteføljekonstruksjon 
 

• Digitalt og enkelt 
 

• Lav kostnad 
 
 

  
 





Vokser kraftig i USA og UK  





• Porteføljeforslag basert på dine kriterier  
• Automatisert porteføljekonstruksjon basert på din risikotoleranse 
• Robotisert forvaltning med erfarne forvaltere bak spakene 
• Billige indeksfond 
• “Bli kunde” på 5 minutter uten møter og papirer 

  
 
Første aktør i Norge: https://noon-invest.no/ 
 

Robo Advisory – kort fortalt 

https://noon-invest.no/
https://noon-invest.no/
https://noon-invest.no/


Enhver investering i finansielle instrumenter innebærer en risiko for tap, så også ved 
aktiv forvaltning av kundens portefølje.  

Uheldige svingninger i markedet kan medføre at den enkelte kunden ikke får 
tilbakebetalt det investerte beløpet.  

Noon Invest AS påtar seg intet ansvar for verdiutviklingen av kundens portefølje, med 
mindre forvaltningen har vært uaktsom eller i strid med avtaler forøvrig. 

 

VIKTIG 



Lavere kostnad 
 

Bedre avkastning 
 

Trygt og enkelt 
 


