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Et økonomisk skråblikk fra Holberg Fondene
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Mottar du 
Holberggrafene 

som en videresending 
fra andre?

Registrer deg og motta 
Holberggrafene direkte fra oss:

http://holbergfondene.no/holberggrafene

Holberggrafene – vårt skråblikk på finansmarkedene
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Oljeprisen (Brent spot)

Markedsforventning (future) 
neste to år

Oljeprisen er upredikerbar
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Tesla på cruisekontroll Våren 2014
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Golf GTE nesten tom for bensin, men med 

fullt batteri Høsten 2015
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Badstue eller kjølerom i norsk økonomi?

Kilde: Macrobond
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Hva så med Vestlandet?
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Navnet skjemmer ingen
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4 milliarder kroner til overs?

At børsnoterte 
selskaper innen 
oljeservicenæringen 
har fått hard medfart 
det siste året er kjent 
stoff. En kuriositet er at 
dersom du i dag legger 
fire milliarder kroner på 
bordet, kan du 
teoretisk sett kjøpe alle 
de ni  selskapene 
innen subsea/supply
som er notert på Oslo 
Børs. 

PS! Med på kjøpet får du 
65 milliarder kroner i  gjeld.
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Rogaland vs Hedmark
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Påvirkning oljeprisfall
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De tre store: Kina, oljepris og bolig
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Markedene kontakter høyere makter

Kilde: E24.no og bt.no
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Not Fed up yet



15

Mindre uro i (e)uroland
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Nå er «alle» bekymret for Kina

Anslag fra IMF
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Anstendig økonomisk vekst med rekordlav rente

Inflasjon

Sentralbank-
rente
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Imponerende snuoperasjon på sagaøyen

Antall turistbesøk på Island (hele tusen)
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Valutasvekkelse
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Rekordsvak krone
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Ring nødetaten

,

1,13%
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Planlagt tap av kjøpekraft

Kilde: SSB og Macrobond
* Anslag for Q2 2015
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Kutter Norges Bank 24. september?
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Aksjemarkedene i korreksjonsmodus
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Nullavkastning på Oslo Børs så langt i år
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På Oslo Børs bør du innstille deg på 
et par ”10%-korreksjoner” i året 
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Ooops…

Historisk 
gjennomsnitt
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Timing, det er fali’ det

Kilde: Dalbar

Markedsavkastning vs aksjefondsinvestorers avkastning i USA (1994-2013)

S&P 500 Gjennomsnittlig 
fondsinvestor
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Våre fond og porteføljeforvaltere
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De fleste grafene i dette makkverket er utarbeidet i Macrobond, og baserer seg
ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke
at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondenes oppfatning på det tidspunkt
analysen ble utarbeidet. Vi forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten
varsel.

Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg
av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken
direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken
av denne analysen.

Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i
denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.

Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til
Holberg Fondene.

…og for ordens skyld


