


Innenfor én dag kan vi oppleve store svingninger. Legg merke til størrlsen på majoriteten av selskapene.





SjømatEnergi Shipping





AksjeNorge

Ikke-kommersiell stiftelse med formål om å øke 
kunnskapen om aksjer.

Tre fokus-områder:

1. Befolkningen generelt

2. Skole & undervisning

3. Aksjer for ansatte

Driftes med støtte fra Oslo Børs / VPS, 
finansbransjen, børsnoterte selskaper og offentlig.

Kontorplass på Oslo Børs



Hva gjør AksjeNorge?

✓ Arrangerer Den store aksjekvelden

✓ Lager opplæringsmateriell og holder foredrag

✓ Skriver artikler og kronikker

✓ Deltar i offentlige høringer

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOx4ad5MTeAhUyiaYKHdB8BPEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ntbinfo.no/pressemelding/presseinvitasjon-roe-isaksen-inviterer-til-eierskapskonferansen-2018?publisherId%3D14943704%26releaseId%3D17369860&psig=AOvVaw0xkPnWmPQoZjKLHCFvyntx&ust=1541766035773415


HVORFOR HAR VI BEDRIFTER?

#kapital



DE ALLER FLESTE BEDRIFTER 
ETABLERES FOR Å

TJENE PENGER OG DERMED 

SKAPE OVERSKUDD TIL SINE EIERE

#verdiskapning



HVORFOR HAR VI AKSJER?

#kapital



Derfor har vi aksjer

• Bedre tilgang til kapital for selskapene

• Muligheten til å spre eierskap på flere

• For selskapet er du en kapitalkilde for fremtidig vekst

• For deg er selskapet en mulighet til å få en del av kaken…



HVORFOR HAR VI BØRS?

#kapital



Derfor har vi børs

• Enklere tilgang til kapital

• Markedstilpasset prising av aksjene

• Reguleringer sikrer lik informasjon



KUNNSKAP FRYKT FOR TAP

Doktorgrad 
unødvendig

+ 10% 
i snitt pr år

BINDINGSTID Max 2-3 
dager



DU ER ET 
VANDRENDE 
AKSJEMARKED



DU ER ET 
VANDRENDE 
AKSJEMARKED
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AKSJER ER DIREKTE INVESTERINGER
I ET AKSJESELSKAP

AKSJEFOND ER EN SAMLING
AV AKSJER



Hva er en aksje

• En aksje er et bevis på at du eier en andel i et selskap

• En aksjonær er en person som eier aksjer

• Et selskap utsteder nye aksjer (emisjon) og sprer aksjene over flere 
med-eiere., med den hensikt å øke kapitalen og kunne investere i vekst-
fremmende tiltak



Hva er en aksje

• Et selskap utsteder nye aksjer (emisjon) og sprer aksjene over flere med-eiere, med 
den hensikt å øke kapitalen og kunne investere i vekst-fremmende tiltak

• Du tjener penger på sparing i aksjer når selskapet går bra:

– Selskapet kan beslutte å dele ut kontant-utbytter 1-4 ganger per år (basert på 
overskuddet i selskapet)

– Du kan selge aksjen ved gevinstsikring



Hva er børs?

• Børsene er markedsplasser, 
et sted der man enes om hva prisen på verdipapirer eller råvarer skal være.

• På Børsen kan også mindre selskaper noteres så lenge de tilfredsstiller: Minst 25% av 
aksjene eies av andre enn gründer og selskapet er mer verdt enn kr 8 million.

• Selskaper ønsker seg på børs for å få tilgang til kapital. 

• Investorene vil ha selskapene på børs for å sikre muligheten til å selge seg ut eller 
kjøpe mer senere. Kapital er viktig.



Aksjer og deres funksjon

• For selskapene er aksjer en 
kapitalkilde, 

mens for deg som aksjonær er aksjer 
en kapitalplassering.

• Førstehåndsmarkedet (før børs):
Når aksjer utstedes selges fra selskapet

• Andrehåndsmarkedet (på børs):
Når aksjer kjøpes og selges i markedet, 
med en megler i midten.

Del 1 - Markedet





DET HANDLES NORSKE AKSJER FOR

200.000 KRONER I SEKUNDET

MER ENN 5 MRD. KRONER HVER DAG

FORDELT PÅ 130.000 HANDLER



375.000 nordmenn eier 
aksjer verdt ca 100 milliarder 
kroner

Hvem eier aksjer?

VERDIFORDELING 
PORTEFØLJER (KJØNN)



Typiske kvinne aksjer

• Gyldendal

• Sparebanker og utbytte-aksjer

• «de store»

Kvinner holder seg «unna»:

• Sjømat, energi o.l.



RISIKO

ALT HANDLER OM Å FÅ BETALT

FOR DEN RISIKOEN DU TAR!



Forventet
avkastning
eller rente

Risiko

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere avkastning skal du forvente.

BSU
3,9%

Konto
1%

Aksjer
+4-7 %

HVA TJENER DU PÅ SPARINGEN DIN?

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Børsen
9,6%



DINE SPAREALTERNATIVER
- får du betalt for risikoen du tar? (les: Risikopremie)

Forventet 
avkastning 
eller rente

Risiko

• Bankkonto

• Pengemarkedsfond

• Sertifikater

• Obligasjonsfond

• Egenkapitalbevis (sparebanker)

• Kombinasjonsfond

• Eiendom (ikke egen bolig)

• Aksje indeksobligasjoner

• Aksje og indeksfond

• Aksjer

• Obligasjoner

• Valuta

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere gevinst bør du forvente.

• Unoterte aksjer

• Startups/ 
folkefinansering

• Crypto

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.
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DINE SPAREALTERNATIVER
- får du betalt for risikoen du tar? (les: Risikopremie)

Forventet 
avkastning 
eller rente

Risiko

• Bankkonto

• Pengemarkedsfond

• Sertifikater

• Obligasjonsfond

• Egenkapitalbevis (sparebanker)

• Kombinasjonsfond

• Eiendom (ikke egen bolig)

• Aksje indeksobligasjoner

• Aksje og indeksfond

• Aksjer

• Obligasjoner

• Valuta

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere gevinst bør du forvente.

• Unoterte aksjer

• Startups/ 
folkefinansering

• Crypto

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.



FOLKEFINANSIERING
• Folkefinansiering, en måte for selskapet 

å skaffe kapital for videre drift og vekst 

• Typisk selskaper som er i en 
oppstartsfase, noen helt ferske, andre 
allerede godt i gang

• Dette er investeringer med betydelig 
høyere risiko.

• Blant erfarne investorer utgjør dette en 
bitteliten andel av totale verdier

• Ofte bidrar du også med egen kunnskap

BELØNNING

AKSJE

DONASJON

LÅN

Skissen: Around ved Camilla Andersson



OSLO BØRS OG STYRINGSRENTEN



OSLO BØRS OG STYRINGSRENTEN



AKSJER SLÅR KONTO

Eksempel:
Årlig sparing: kr 10.000

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.



LA KAPITALEN ARBEIDE FOR DEG

- SÅ SLIPPER DU Å ARBEIDE SÅ MYE 
FOR KAPITALEN

#DerforBlirDeRikeRikere #RentesRenteEffekten



TENK PÅ AKSJEFOND SOM ET 
GARDEROBESKAP:

➢ DU HAR NOEN BASISPLAGG 
➢ NOE DU INTERESSERER DEG SPESIELT FOR (TRENING, HOBBY, ETC)

➢ NOE DU BRUKER TIL SPESIELLE FORMÅL (JOBB, FEST ETC)

➢ DU HAR EN PORTEFØLJE MED PLAGG SOM
DEKKER ULIKE BEHOV.



AKSJEFOND

DINE AKSJE-ALTERNATIVER

AKSJER
Forventet 
avkastning 
eller rente

Risiko

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere gevinst bør du forvente.



AKSJEFOND

DINE AKSJE-ALTERNATIVER

AKSJER
Forventet 
avkastning 
eller rente

Risiko

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere gevinst bør du forvente.

God likviditet
(du får kjøpt/solgt fort)

Dårlig likviditet (kjøp/salg tar 
lang tid, og kan ta måneder/år)
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AKSJER I PRAKSIS

• Oppgjør skjer om 2 dager

• Børsen er åpen 09:00-16:30

• Du kan ikke handle for mer enn du har 
dekning for.

Velg 6-8 aksjer = redusere risikoen.

Sjekk kurtasjen. Sparer du små beløp blir 
aksjefond ofte bedre.

Følg ukesporteføljen i DN hver tirsdag



AKSJER – kjekt å vite

• Du kan ikke handle for mer enn du har (eller har 
definert gjennom aksjekreditt)

• Man snakker om risikoen for å tape i aksjer: 
Saken er at det handler om at verdien svinger som på  
boligen din. 

Det er først når du selger at en eventuell 
verdireduksjon realiseres hvis du har hatt markedet 
imot deg. 



For å kunne handle: Bankid => bli kunde!

1. De fleste bankene har nettjenester for både fond og aksjer , 
men du må bli kunde først. Bruk BankID og du er kunde på 
et blunk!

2. De fleste fondsforvalterne har kjappe og enkle løsninger for 
å bli kunde direkte hos dem. Bruk BankID!

3. Nettmeglerne er lette å bli kunde med BankID på 

4. Kjapp aksjehandel: «Alle» har en spareapp eller investor-
app 



Hvordan handle aksjer?

• Ordre og  Limitordre

• Ordrebildet og ordredybde

• Volum

• Omsetning

• Siste omsatte

• Åpningsmatch – sluttmatch/sluttkurs

• StopLoss / TakeProfit

Aksje: Equinor



Hva påvirker aksjekursene?

• Selskapsrisiko

• Bransjerisiko

• Markedsrisiko

• Andre: Politisk risiko

• Analytikerne bruker estimatene (forventingene) 
til å gi sine anbefalinger (kjøp/hold/selg) og kursmål



Selskapsrisiko

• Klar sammenheng mellom selskapets resultater, først og fremst de 
forventede, og aksjekursene.

• Ledelse og styring
– Stadige endringer? Likestilling. HMS.

– Økonomiske sikringstiltak (spotrater, flyende renter)

– Økonomiske situasjon: Gjeld, cashflow, 

•
Selskapets virksomhetsområde – jobber de med gammel eller ny 
teknologi?



Bransjerisiko

• Råvarepriser

– Oljepris (spot)

– Laksepris (ukentlig)

– Strøm

– Tankrater (skip)

• Valuta

• Det grønne skiftet, omstilling, fornybarhet

• Offentlige rammebetingelser (lover, sanksjoner etc)



Andre risiki

• Politikk

• Global vekst

• Renter

• Valuta

• Sentiment og leading indicators



Hva ser vi etter?

• EBIT / EBITDA: 
– Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 

Resultat før skatt, rentekostnader og enkelte andre finansposter, 
avskrivninger og nedskrivninger.

• Egenkapital: 
– Kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn 

ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.

• EPS – Earnings per Share = inntjening pr aksje

• P/E: prisingen

Kilde: DNB Markets



Prising av aksjen : P/E

• P/E : Price/earning ratio (P/E)
– Kurs delt på fortjeneste per aksje.  Eller selskapets verdi delt på årets overskudd 

etter skatt.

– Forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste per aksje. 

– Tallet kommer man fram til ved å dele selskapets verdi med årets overskudd etter 
skatt, eller ved å dele børskursen på fortjeneste per aksje. 

– Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr. Varierer med bransje.

– P/E kalles ofte multippel, fordi hvis man multipliserer P/E-en med resultat per 
aksje, ser man hva markedet er villig til å betale per tjente krone. Er P/E til en 
bedrift 10, er markedet villig til å betale 10 ganger resultatet pr aksje, som vil 
være aksjeprisen.



Eksempel fra DNB Markets



Eksempel fra DNB Markets



Ukesportefølje fra DNB Markets



Kjøps og salgs-knapper. Hva vil du? Merk at ikke noe skjer før du 
bekrefter enda en gang…

Ordrebildet: Her ser du hva folk I markedet er villig til å kjøpe for og
selge for, og hvor mange aksjer. Strekene indikerer hvor det er overvekt
av kjøpere eller selgere. 

Skal du kjøpe på lik kurs som andre kjøpere, havner du bakerst som sist
ankomne. Da kan det noen ganger være lurt å kjøpe på selger-kursen



Antall = Antall
aksjer du vil selge

Limit betyr din 
kursgrense. På
norsk hadde vært
bedre med 
“aksjekurs”

Gyldighet!



Her er den norske aksjelisten. 
Klikker jeg på aksjens navn, kan 

jeg lese mer om aksjen. 



Vi ser på 
Aker BP

Kursmål: Den 
kursen en 
analytiker 
mener aksjen 
skal bevege 
seg til på ca 1 
års tid



Før jeg fyller 
ut hvilken 
kurs jeg 
ønsker å 
kjøpe på, ser 
jeg på 
ordrebildet. 
Hvilken pris 
må jeg sette 
for å få kjøpt?

Enkelt å fylle 
ut! Og ved å 
trykke 
«Beregne» 
får jeg opp 
den totale  
kjøpskostnad
en.

Her ser du 
saldo på 
konto 
knyttet til 
din 
aksjehandel, 



Aksjeavkastning er mer enn kursutvikling

I 2018 har Aker BP hatt 
fire utbytte-utbetalinger 
til sine aksjonærer på 
0,3124USD pr aksjer.

Eksempel

#Utbytte  



Aksjeavkastning er mer enn kursutvikling

I 2018 har Aker BP hatt 
fire utbytte-utbetalinger 
til sine aksjonærer på 
0,3124USD pr aksjer.

Eksempel: Kjøpte 100 aksjer på kurs 205 2.januar 2018, Solgte 17.jan 2019 på 275 kr
Kjøpesum= 100 x 205 = 20.500      Betalte kurtasje 0,004% = 0,82kr => 1kr (Nordea)
Salgssum = 100 x 275 = 27.500       Betalte kurtasje 0,004% = 1,10 kr  (Minstekurt= 1 kr)
Mottatt 4 utbytter a 0,3124usd pr aksje: 
1 utbytte= 100 x 0,3124USD = 31,24 usd => ca kroner 312,44 x 8,55 = 267 kroner
4 Utbyttebetalinger på til sammen 1068 kr på en 20.500 investeringer = 5,2% direkte avkastning

Beregnet avkastning fra 2.januar 2018 til 17.januar 2019 (avrundet):
4 utbytter = 4 x 267kr = 1.068 kr   + Kursutvikling 275 – 205 = 70 kr x 100 aksjer= 7.000 kr
Avkasting:  1.068 + 7.000 - 2,1 kr i kurtasje = 8.066 kroner = 39,3% i avkastning

I dette eksempelet ga 
kursutviklingen deg en 
avkastning på 34%.  
I tillegg fikk du utbytte 
tilsvarende 5,2%. 

Dermed ser vi hvor viktig et 
selskaps utbytte-politikk 
kan være for avkastningen.

Eksempel



Indekser på Oslo Børs

OSEBX = Hovedlisten = den alle/media bruker

OBX = 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Målt i krone-
volum.

OSLENX = Oslo Børs Energi indeks. Inkluderer mindre selskaper 
på Oslo Axess også

OSLSFX = Oslo Børs Sjømat indeks. Inkluderer mindre selskaper 
på Oslo Axess også

OSLSHX = Oslo Børs Shipping indeks. Inkluderer mindre 
selskaper på Oslo Axess også

OSEAX = Hovedlisten inkl. statens eierandeler. Siden Statens aksjer ikke omsettes, pleier 
ingen følge denne indeksen.

På Oslo Børs nettsider kan du følge med på de viktigste indeksene. 
Her ser du også hvilke selskaper som tilhører hvilken sektor / indeks. www.ose.no

http://www.ose.no/


AKSJER ER DIREKTE INVESTERINGER
I ET AKSJESELSKAP

AKSJEFOND ER EN SAMLING
AV AKSJER



AKSJEFOND I PRAKSIS

• Aksjefond er en samling av aksjer. 

• To typer:

– Aktivt forvaltede fond styres av en person med 
sterke meninger og er dyrere

– Passive fond kalles også Indeksfond og følger en 
indeks, og blir dermed rimeligere

• Alle fond har et tydelig mandat (regler)

• Som regel gratis å kjøp/selge

• Årlig forvaltningsgebyr (betales daglig)

• Minste kjøpesum kr 100



SJEKK FAKTA FOR AKSJEFOND
• Fondsprofil

• Målsetting

• Referanseindeks

• Risiko-vurdering

• Aktiv vs passiv forvaltning 
(indeksforvaltning)

• Kostnader og gebyrer

• Historisk avkastning

• Bærekraft



•

•

•

•

•



Her er alle fondene jeg kan velge 
mellom. Klikker jeg på fondets 

navn, kan jeg lese mer om fondet. 



HVORFOR SNAKKES DET SÅ MYE 
OM GEBYRER PÅ SPARING?

• KURTASJE ER FOR AKSJER
• ÅRLIG FORVALTNINGSGEBYR PÅ AKSJEFOND

➢ BEGGE DELER SPISER AV DIN GEVINST



AKSJEKURTASJE ER ET GEBYR DU 
BETALER HVER GANG DU KJØPER 
ELLER SELGER EN AKSJE

• EN % AV KJØPESUM
• OFTE OPPGIS EN MINIMUMS-KURTASJE OG EN MAKS-KURTASJE

➢ PASS PÅ AT DU IKKE INVESTERER FOR SMÅ BELØP SLIK AT KURTASJEN 
SPISER OPP AVKASTNINGEN DIN!



AKSJEKURTASJE
SJEKK PRISLISTEN

• DE FLESTE TILBYR:
➢ KURTASJE TIL 0,035% - 0,15 %
➢ MINSTEKURTASJE 1 - 95 kr
➢ MAKSKURTASJE KR 99 – TIL UENDELIG

Divider minstekurtasjen (kr) på kurtasje-satsen: Da får du 
minimumsbeløp du bør investere for ved hver handel



AKSJEKURTASJE - Regneksempler
REGNEEKSEMPEL

➢ Beløp å handle for

Divider minstekurtasjen (kr) på kurtasje-satsen: Da får du 
minimumsbeløp du bør investere for ved hver handel



ÅRLIG FORVALTNINGSHONORAR 
ER ET GEBYR DU BETALER PÅ 
FONDS-SALDOEN

• EN ÅRLIG %-SATS
• DU BETALER KUN FOR DE DAGENE DU EIER FONDET
• GEBYRET DELES I PRINSIPP PÅ 365 DAGER OG BELASTES DAGLIG 

GJENNOM KURSEN PÅ FONDET
➢ INDEKSFOND KOSTER SOM REGEL 0,15 %-0,40 %
➢ AKTIVE AKSJEFOND KOSTER SOM REGEL 1,20 % -2,00 %



HVORFOR SNAKKES DET SÅ MYE 
OM GEBYRER PÅ SPARING?

• KURTASJE ER FOR AKSJER
• ÅRLIG FORVALTNINGSGEBYR PÅ AKSJEFOND

➢ BEGGE DELER SPISER AV DIN GEVINST



DITT AKSJEUNIVERS

230
BØRSNOTERTE 

AKSJER

43
UNOTERTE 

AKSJER (NOTC)

500+
AKSJEFOND

+++
ANDRE 

INVESTERINGER



HVA VELGER 
DU OG 
HVORDAN?



PORTEFØLJE ER DET DU EIER
- EN SAMLING AV ULIKE SPARE- OG 

INVESTERINGSPRODUKTER 
Aksjer versus renter Aksje-regioner Ulike aksjer



Endringer fordi : Du kjøper mer/selger eller fordi markedene endrer seg

Rebalansering (tilbakejustere fordelingen) bør vurderes en gang per år.



Det beste du gjør for din aksjeportefølje er å spre risikoen på 6-8 aksjer i selskaper som opererer i ulike markeder.

Illustrasjonen over viser cirka utvikling på 7 ulike selskaper en tilfeldig dag.

Å aksje-plukke fremtidens vinnere er vanskelig. Å spre risikoen bidrar til mer balanse og utsetter deg for mindre 
svingninger. 

Kun 10% av norske aksjesparere følger dette rådet om å spre risikoen. Mange nordmenn eier allikevel aksjefond som 
bidrar til bedre diversifisering.



TENK PÅ PORTEFØLJEN DIN SOM ET 
GARDEROBESKAP:

➢ DU HAR NOEN BASISPLAGG 
➢ NOE DU INTERESSERER DEG SPESIELT FOR (TRENING, HOBBY, ETC)

➢ NOE DU BRUKER TIL SPESIELLE FORMÅL (JOBB, FEST ETC)

➢ DU HAR EN PORTEFØLJE MED PLAGG SOM
DEKKER ULIKE BEHOV.



DINE SPAREALTERNATIVER
- får du betalt for risikoen du tar? (les: Risikopremie)

Forventet 
avkastning 
eller rente

Risiko

• Bankkonto

• Pengemarkedsfond

• Sertifikater

• Obligasjonsfond

• Egenkapitalbevis (sparebanker)

• Kombinasjonsfond

• Eiendom (ikke egen bolig)

• Aksje indeksobligasjoner

• Aksje og indeksfond

• Aksjer

• Obligasjoner

• Valuta

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere gevinst bør du forvente.

• Unoterte aksjer

• Startups/ 
folkefinansering

• Crypto

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.





Og hva er viktig for deg 
og dine sparepenger?



2030 KLIMAMÅL

NORGE MÅ HALVERE KLIMAUTSLIPPENE 
INNEN 2030 *

#Parisavtalen

*) Kilde: Bjørn K. Haugland i www.norge203040.no

Lær mer om 
Parisavtalen her >

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen


Kilde : SSB

Tabellen over viser en oversikt over utslipp og opptak av klimagasser i Norge. Tallene er oppgitt i millioner tonn CO2-ekvivalenter. De totale utslippene av 
klimagasser i 2017 var drøyt 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Av disse sto transportsektoren for 15 millioner tonn CO2, eller nesten 30 %. Veitrafikken sto 
alene for nesten 9 millioner tonn CO2.

Merk at sjøfart/shipping er 
under stor endring med 

IMMO 2020, et nytt globalt 
regelverk som stiller krav til 
mer miljøvennlig drivstoff.

Norsk oljeindustri tar en 
stor andel av  

klimaavtrykket vårt. Vi 
produserer ca 2 millioner 
fat olje hver dag. OPECs 

kutt i oljeproduksjon er pt
ca 1,2 mio fat hver dag. 



•

•

•

•

•

Selskaper som løser disse 
problemene, kan bli 
«fremtidens vinnere»



•

•

•



AKSJEFOND

AKSJER

DINE AKSJE-ALTERNATIVER

Forventet 
avkastning 
eller rente

Risiko

Desto høyere risiko du tar, desto 
høyere gevinst bør du forvente.

God likviditet
(du får kjøpt/solgt fort)

Dårlig likviditet (kjøp/salg tar 
lang tid, og kan ta måneder/år)



•

•

•

•

•

Det er enkelt for selskaper å identifisere hvilke 
bærekraftsmål som passer deres type 
virksomhet og jobbe mer aktivt med disse. 
Men viktig at arbeidet er genuint.

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal




•

•

•

•

Klippet fra Telenors 
rapport: Enkelt å få 

oversikten. Og slik gjør 
de fleste selskaper.



Norgesgruppen er et annet eksempel på 
stort selskap som jobber aktivt med 
bærekraft, klima og samfunnsanvar. Deres 
nye biodrivstoff-drevne varebiler er et god 
eksempel. Nylig utstedte de et børsnotert 
grønt obligasjonslån for å finansiere 
konkrete grønne prosjekter. 



•

•

•

•

•

•



GRØNN VEKST
BEDRIFTER SOM HAR VEKST OG SAMTIDIG 

REDUSERER KLIMAAVTRYKKET



Utfordring: 
Fare for grønnvasking



Over er Storebrands illustrasjon på hvordan de velger selskaper til sine fond.
Sjekk www.Storebrand.no/gode-penger

http://www.storebrand.no/gode-penger


Fondsforvalteren

• De fleste fondsforvalterne jobber i dag med de 
samme prinsippene når de skal plukke ut 
selskaper til sine bærekraftsfond.

• Noen fond investerer utelukkende i fornybare 
og/eller sirkulære selskaper, fremtidens 
(forhåpentligvis) vinnere.

• Merk: Eldre fond har som regel et fastlåst mandat 
med begrensede muligheter til å avvike fra 
mandatet de en gang fikk. For eksempel er det 
vanskelig for et bredt norsk fond som måles mot 
fondsindeksen, å fjerne oljeselskaper og kun 
satse på fornybart. Da vil investeringene avvike 
for mye i forhold til hva fondet blir målt mot.

–

–

–

–



Prinsipper for bærekraftige fond

• FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI)

• FNs Global Compact (handler om 
menneskerettigheter, arbeidsmiljø, korrupsjon., 
m.m.)

• Carbon Disclosure Project (CDP): en org som 
støtter bedrifter og byer i å måle 
miljøkonsekvenser

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unpri.org/
https://www.cdp.net/en




Bruk Morningstar

• Morningstar.no gir god oversikt over ulike fond

• Fond med lengre enn 3 års historikk får tildelt stjerner. 

– Merk at stjerner er basert på historikk. Forbrukerrådet har gjordt
undersøkelser som viser at historien ikke er noen god indikasjon for 
fremtidens vinnere

En del av de nye 
bærekrafts-fondene er 

for unge til å motta 
stjerner enda



☺

http://www.aksjenorge.no/


SJEKK DIN EGEN BANK

➢ SJEKK DIN EGEN BANK OG NETTBANK. HVA TILBYR DE?
➢ KAN DU HANDLE FOND OG AKSJER DER? PÅ NETT?
➢ HAR DE EN SPAREROBOT? TILBYR DE RÅDGIVNING?

1



LAG DIN PERSONLIGE 
SPAREPLAN

➢ HVA DRØMMER DU OM? DITT SPAREMÅL
➢ HVOR MYE HAR DU OPPSPART?
➢ HVOR MYE KAN DU SPARE FAST HVER MÅNED?
➢ HAR DU DYRE LÅN/KREDITTER? (BETAL NED FØRST)
➢ NÅR TRENGER DU PENGENE?
➢ MÅ NOE VÆRE TILGJENGELIG?
➢ KAN DU SPARE I FLERE ÅR, MER ENN 3 ÅR?

2
ELLER FÅ HJELP AV 

EN AUTORISERT 
FINANSIELL 
RÅDGIVER.



SPRE RISIKO OG FÅ ERFARING

➢ BESTEM HVOR MYE DU SKAL HA I AKSJER VERSUS RENTER
➢ LAG EN GLOBAL PORTEFØLJE, ELLER VELG GLOBALT FOND
➢ HVIS AKSJER: VELG MINST 6-8 I ULIKE SEKTORER
➢ KRYDRE MED NOE DU SYNES ER INTERESSANT
➢ ÅRLIG JUSTERING AV FORDELINGEN (=REBALANSERING)

3



SAMLE ALT I AKSJESPAREKONTO

Aksjer

• Børsnoterte 
og EØS 
registrerte: 
Aksjer, EK 
bevis og ETF

Aksjefond

• Minst 80% 
aksjer

• EØS-
registrert 
fond

Konto

• Det er ikke 
lov å få 
rente på 
denne 
kontoen



SPAREROBOTER
NÅR DU SYNES DET ER VANSKELIG Å VELGE

➢ SJEKK UT: NORDNET, SBANKEN, KRON, EIKA 
OG NORDEA

➢ SVAR PÅ SPØRSMÅL OM DINE HOLDNINGER 
TIL RISIKO OG DINE FORVENTNINGER TIL 
HVOR MYE SPARINGEN SKAL VOKSE

➢ FÅ ETT KONKRET FORSLAG TIL ET FOND SOM 
PASSER DEG



ETT FORSLAG…
1. OPPRETT AKSJESPAREKONTO OG BRUK DENNE!

2. LAG DEG EN PORTEFØLJE: (et eksempel)
▪ 75 % BASIS: GLOBALT INDEKSFOND (det er billig og bredt)
▪ 15 % AKSJEFOND I SEKTORER / LAND DU LIKER SPES GODT
▪ 10 % AKSJER PÅ OSLO BØRS (minst 6. Sjekk utbytter)

3. SETT OPP EN MÅNEDLIG SPAREAVTALE PÅ LØNNINGSDAGEN

✓ ANSVARLIGE INVESTERINGER, BÆREKRAFT ETC
✓ TENK PÅ GEBYRER

Har du dyre lån/forbrukskreditt, bør dette nedbetales først. Personlige behov må tilpasses.



Skriv ned et konkret sparemål i kroner
Når skal målet nås
Skriv ned delmål
Last ned app / få tilgang
Få erfaring: Start smått og bredt
Øk etterhvert
Krydre sparingen med interesse og gøy
Ikke vent



SLIK HOLDER JEG MEG OPPDATERT:
1. Kvelden TV : Sjekker Closing Bell @CNBC og Bloomberg News

2. Dagtid TV: TV2 Nyhetskanalen kl 09:30, 10:30, 11:30 og 16:30

3. Nettsider tidlig morgen: Bloomberg.com 

4. Norske og godt oppdaterte næringslivsnyheter : www.dn.no www.hegnar.no www.e24.no

5. Innloggede morgenrapporter: DNB, Nordea  og Pareto – ofte også video. Alt er klart ca kl 08:00

6. Morgenrapporter i det fri: Nordnetbloggen, Netfonds. Ofte finner du linken til de andre delt på 
twitter (krever da ikke innlogging)

7. Twitter.  Facebook: Det finnes flere lukkede grupper du kan bli med i. Utfordringene er 
ryktespredning, uriktig informasjon og kaos….

http://www.dn.no/
http://www.hegnar.no/
http://www.e24.no/


Lag en plan
Ikke vent
Ha det gøy

www.aksjenorge.no



Har bærekraftige 

selskap gitt bedre 

avkastning?

118

Kan fokus på bærekraftige selskaper gi bedre avkastning?



6%

0,9 %

13,2 %

27,6 %

11,5 %

-1,7 %

9,9 %

18,7 %

-5,9 %

22,2 %

7,50%

2,1 %

16,0 %

32,4 %

13,7 %

1,4 %

12,0 %

21,8 %

-4,4 %

21,7 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avkastning inkludert utbytte USA (S&P500)

USA, Bærekraftige selskap USA (alle selskap)
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Bærekraftige selskap; ser vi et skifte?



-6,3 %

-22,6 %

8,8 %

41,2 %

5,0 %

1,1 %

12,4 %

21,7 %

0,8 %

12,6 %

-8,4 %

17,5 %

25,0 %

8,7 %
3,0 %

8,6 %

18,7 %

0,6 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avkastning Norges Bank, aksjer

Miljørelaterte Samlet aksjer
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Bærekraftige selskap; Norges Bank («Oljefondet»)
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De mest vellykkede børsnoteringene

Booking.com (1999) Beyond Meat (mai i år)
Kilde: Nordea Investment Management AB, Bloomberg, september 2019
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Festen varte i halvannet år
Aksjekurs Booking.com i 1999-2000



30%

56%

98%
107%

266%

Tomra Scatec Solar Quantafuel Bonheur Scanship

Grønne selskap har gitt solid avkastning i år

123 • Kilde: Nordea Investment Management AB, Bloomberg, 20. september 2019



124 • Kilde: Nordea Investment Management AB, Bloomberg, 23.september 2019

Renomme kan påvirke lønnsomhet og prising
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Flere grønne selskap

har gitt fantastisk

avkastning så langt i år

Kan det fortsette?



Dersom en tror det grønne skiftet 

kommer tidligere vil oljeselskapene 

gi lavere avkastning enn andre 

selskap

126

Hvorfor investerer vi ikke i fossile 

selskap? 

Hvem har «skylden» for klimautslippene?
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Finans
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Olje- og oljeservice utgjør en femtedel av Oslo Børs Fondsindeksen



0

200

400

600

800

1000

1200

Fossilt (Energi) OsloBørs
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Energiselskapene har gitt omtrent samme avkastning som 

Oslo Børs historisk

10,1 % 9,9 %

4,7 %

9,8 %

15,9 %

10,3 %

Fra 1995 Siste 10år Siste 5år

Avkastning, årlig

Energi Oslo Børs Fondsindeksen

Fossil Oslo Fund Index

RISK 27,5 % 22,2 %



Ja!
Unngå selskap som «alle» syntes er bra og 

som er høyt priset

Let etter selskap som kommer til å bli flinkere 

enn konkurrentene

129

Kan fokus på bærekraftige selskaper gi bedre avkastning?


