
Aksjemarkedet 

Risikostyring i 

 Følg oss på Twitter: @paretosec  - @KarlOStrom  
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1) Naturlige svingninger – støy, sykler, sesong… 

2) Usikkerhet om fremtidig verdi 

3) Sjansen for tap, og størrelsen på det 
 

Risiko 
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1) Hva kjøper du (og når) 

2) Hvor mye 

3) Hvordan følger du opp investeringene 
     (hold, kjøpe mer, eller stop-loss) 

 

Risikokontroll 
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Investeringsportefølje 
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Posisjonsstørrelse 
Risiko påvirkes  

åpenbart av hva du kjøper…  
 

…men i enda større grad av  
hvor mye du kjøper av det 
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Spørreundersøkelse på Facebook-
gruppen «Norske Aksjer» m/682 svar 

38% hadde 1-3 aksjer 

37% hadde 4-6 aksjer 

Kun ¼ av de spurte hadde mer enn 7 
aksjer i porteføljen 

Kun 8 av 100 hadde over 10 

 

De proffe begynner her 
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(Hva er sjansen for å kjøpe «katta i sekken»?) 

Hva du kjøper påvirker risiko betydelig 

Selskaper med større risk 

Oljeselskaper som ikke finner olje, eller mister lisenser 

Biotech-selskaper som ikke får myndighetsgodkjennelse 

Tech-selskaper med kort levetid på produktene 

Selskaper uten sterke eiere 

Selskaper som endrer strategi stadig vekk 

Selskaper med mindre risk 

Store selskaper med sikre, stabile konkurransefordeler (og litt vekst) 

Selskaper med lett omsettelige eiendeler  



8 

Er det du kjøper tungt belånt? 
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Fins det noen naturlig tendens (trend)? 
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2009-2017: 15,5% 

Kan du lære noe av historiske data? 
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Kan fundamental analyse gi guiding? 
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Nå: 1,62 

Snitt siden 2001: 1,65 

Hva med timing? Hvor er man i sykelen? 
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Oppfølging av investeringer 

Beholde? 

Kjøpe mer? 

Selge fordi investeringen har 
uttømt sitt potensial? 

Ta ut på stop-loss 
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Aldri la tap eskalere – Bruk stop 
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God risikokontroll 

Aldri risikere mer enn 1-2% av kapitalen på hver investering 

Ikke kaste gode penger etter dårlige 

Vær forsiktig med posisjoner som svinger i takt med hverandre 

Ikke sett deg selv i en situasjon der du kan tape alt 

Husk at prosenter ned er verre enn prosenter opp 



Aksjeråd 
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Tre aksjeanbefalinger 

Traust: SPOL (Sparebank 1 Østlandet) … evt SADG, MING, NONG, SR… 

 

 

Medium risk:  

 

 

Høyere risiko: NAS (Norwegian) – Vårt kursmål er 350, men 
utfallsrommet på regnestykkene er stort… både på oppsiden og nedsiden 

MHG, LSG, GSF, 
AUSS, SALM, SSC 



Følg oss gjerne på Facebook og Twitter  
@paretosec og @KarlOStrom 

www.paretosec.no 

 1) Gå for kvalitet og gode kjøp 

 3) Plan for oppfølging 

 2) Passe posisjonsstørrelse 


