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Dagens agenda

Dette du må vite før du handler

Slik handler du i praksis

Slik følger du opp investeringene dine

Presentasjonen finner du våre nettsider etterpå www.aksjenorge.no/presentasjoner



• Involveringsgrad (Kortsiktig daytrading vs langsiktighet)

• Dine avkastningskrav 

• Beløp du investerer og kostnader

• Diversifisering og markeder

• Plattform og handelskonto

1: Før du handler



Graf/bilde: Christian Lie, makroøkonom i Danske Bank
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Drivere og risikofaktorer

Makro Finanspolitikk, pengepolitikk, 
næringspolitikk

Økt skatt, høyere renter, politisk 
uro, reguleringer, nedstengning

Markedet Tilbud/etterspørsel, konkurrenter, 
konjunkturer, råvarepriser 

Pandemi, lavere global vekst, det 
grønne skiftet

Selskapet
Ledelse, forretningsmodell, 
konkurransefortrinn, produkter, 
bærekraft 

Finans/økonomi, økt konkurranse, 
produkter, bærekraft, 

1: Før du handler



Selskapshendelser

• Børsnotering 

• Emisjon

• Tegningsrett

• Splitt/spleis

• Kvartalstall

• Børsmelding

Faksimiler fra E24.no   DN.no    FA.no



Markedsplasser 
Dine aksje-alternativer i Norge

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)

1: Før du handler

Euronext Growth
Ikke-regulert

Oslo Børs
Regulert markedsplass 

Gråmarkedet

NOTC
Unoterte listen



Du tjener på aksjeinvesteringer når…

• Kjøpe billig. Selge dyrt.

Kjøpskurs 
- Kurtasjen ved kjøp & salg 
= Kursgevinst

• Utdeling av utbytte:
Når selskapet går bra og det ikke 
trenger hele overskuddet, 
foreslås utbytte til aksjonærene

Kjøp

Gevinst

Tap



Kurtasje = kostnaden per transaksjon

Investering 1 000 10 000 100 000 
Kurtasje 0,05 % 0,05 % 0,05 %

Minste kurtasje 79 79 79

Beregnet kurtasje, kjøp 0,49 4,9 49

Samlet kurtasje (x2) 158 158 98
Minimum behov for gevinst: 15,8 % 1,6 % 0,1 %

For dyr minstekurtasje 
ved små investeringer



Kontoer du trenger for å handle

• Aksjehandelskonto: 
Egen bankkonto for transaksjoner

• En VPS-konto
For digital oppbevaring av aksjer

Og andre tilbyr alternativer til Aksjesparekonto, 
f.eks. Investeringskonto Zero



Aksjer i praksis

• Oppgjør skjer om 2 dager

• Børsen er åpen 09:00-16:20 (+ sluttauksjon)

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

Velg 6-8 aksjer = redusere risikoen.

Pris = kurtasje. Sparer du små beløp blir 
aksjefond ofte bedre.

Sjekk ukesporteføljer og anbefalinger



Seleksjon

• Analytiker-anbefalinger
– Kursmål
– Anbefaling: Kjøp, selg eller hold

• Finansielle parametre og verdsettelse
– P/E: Hvor mye du betaler for fremtidig inntjening
– P/S: Hvordan selskapets verdi er ifht omsetning (salg)
– P/B : Hvor mye du betaler for verdiene i selskapet
– EPS: Inntjening per aksje

• Vekst eller verdi-aksjer

• Teknisk analyse

Diversifisering:
Uansett hvilke selskaper du velger; 

Husk å velge mange nok selskaper for å få 
spredd risikoen godt. 



Du må lese nyheter

Faksimiler fra E24.no   DN.no    FA.no

Brudd på 
lånebetingelser

Enighet med 
kreditorene

Kjøpt seg mer tid?

Eller konvertering av gjeld til 
egenkapital = utvanning av 
eksisterende aksjonærer



Teknisk analyse

Svært forenklet:
• Toppene danner motstandsnivåer opp

• Bunnene danner støttenivåer ned

• Linjer på stigning/fall danner trend-kanaler

For mer avansert analyse, legg på:

• Candlesticks

• Volum (omsetning)

• RSI

• Nyheter/hendelser

• Innsidere



Hva er viktigst for deg? 
 Det korte bildet fordi du er 

kortsiktig investor eller 
 Det lange bildet fordi du skal eie i 

uker, måneder eller år?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Søke med ticker = 
kallenavn på aksjen

Søke på markedsplass. 
Viktig for aksjesparekonto.

Dette er kun men som et eksempel på handel og må ikke ansees som en investeringsanbefaling.
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Dette er kun men som et eksempel på handel og må ikke ansees som en investeringsanbefaling.
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Hvilken kjøpskurs setter jeg?

Dette er kun men som et eksempel på handel og må ikke ansees som en investeringsanbefaling.
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Husk å velge riktig handelskonto:Du har ulike ordretyper:

Dette er kun men som et eksempel på handel og må ikke ansees som en investeringsanbefaling.
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Dette er kun men som et eksempel på handel og må ikke ansees som en investeringsanbefaling.



Når kjøpet er utført, kan du legge inn salgs-ordre eller vente…..

Dette er kun men som et eksempel på handel og må ikke ansees som en investeringsanbefaling.



I dag er kursen 116,00
Jeg kjøpte på 119,20 

Dette er kun men som et eksempel på handel og må ikke ansees som en investeringsanbefaling.

Børsmelding i dag.
Hva gjør jeg?

Kjøpe mer eller 
bare holde videre?



Om å redusere tap

• Du må ha en plan for investeringen: 
– Hvor mye forventer du at aksjen skal stige? 

– Hvilke range (intervall) vil aksjekursen 
svinge?

– Hvor mye kan aksjekursen falle før du vil ut?

– Hva gjør du hvis du tok feil? Selge alt/noe 
eller kjøpe mer?



Selskap Antall 2019 Antall 2020 Endring i antall Endr i %

EQUINOR ASA 90 172              101 309           11 137                      12 %

NORWEGIAN AIR 29 272              64 683             35 411                     121 %

DNB ASA 50 080             53 572              3 492                       7 %

NORSK HYDRO ASA 90 172              52 201              37 971-                     -42 %

TELENOR ASA 40 430             42 891             2 461                       6 %

YARA INTERNATIO 35 624             37 281              1 657                       5 %

ORKLA ASA A-AKSJER 31 452              36 303             4 851                       15 %

STOREBRAND ASA ORD. 28 337              32 760             4 423                       16 %

GJENSIDIGE FORS 30 990             31 900             910                          3 %

Kongsberg AM 3 694               30 100             26 406                    715 %

REC SILICON ASA 25 215              28 214              2 999                       12 %

MOWI ASA 21 735              27 563              5 828                       27 %

Aker Solution 12 569              27 051              14 482                     115 %

AKER OFFSHORE W 26 553              Nynotert

NEL ASA 22 508             25 984             3 476                       15 %

AKER CARBON CAP 25 344             Nynotert

SASAB 4 132                22 149              18 017                     436 %

AKER BP ASA 12 508              21 209              8 701                       70 %

DNO ASA 15 357              17 298              1 941                       13 %

AKER ASA A-AKSJER 14 662             16 609             1 947                       13 %

XXL ASA A-AKSJER 8 038               14 649             6 611                       82 %

LERØY SEAFOOD G 9 082               13 324              4 242                       47 %

KONGSBERG GRUPP 11 771              13 115              1 344                       11 %

KAHOOT! AS 1 198                11 709              10 511                     877 %

SB 1 SR-BANK 11 133              11 305              172                           2 %

SCATEC 9 149                11 115               1 966                       21 %

GRIEG SEAFOOD 4 221                11 091              6 870                       163 %

NORDIC NANOVECT 9 701                10 414              713                           7 %

BERGENBIO ASA 3 771                10 303              6 532                       173 %

SPAREBANK 1 SMN 8 391                10 300             1 909                       23 %

VEIDEKKE ASA 8 693               9 988               1 295                       15 %

Viser listen med selskaper på Oslo Børs som har 
flest antall private aksjonærer (med VPS-kont). 

Grafikk: AksjeNorge   Datakilde: Euronext VPS



Grafikk: AksjeNorge   Datakilde: Euronext VPS



Minst 26 nykommere i 2021

Allerede kommet:
• MPC Energy Solution

• Horisont Energi

• Aker Horizons

• Proximar Seafood

• Cambi

• Pryme

• Huddly

• Sonans

Noen av de som ventes snart:
• Envipco

• Arctic Fish

• Otovo

• Flyr

• Rana Gruber

• Elopak

• Komplett

• Stolt Seafarm

Sjekk aksjenorge.no for flere tips



Porteføljen kan endre seg over tid

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

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



Småsparer-fellene

• Velger aksjer som har steget veldig mye og fort

• Investerer i kun ett selskap av gangen

• Investerer i selskaper som har falt mye (og lenge)

• Investerer i aksjer som har lav kurs (under 10 kr)

• Endrer strategi når de blir nervøse: Starter med å være langsiktig 

men blir kortsiktig ved minste børs-nedgang



Diversifisering = Spre din risiko

Aksje-plukking er vanskelig. 

Å spre risikoen vil sikre bedre balanse og du vil unngå de største bevegelsene 
i enkelt-selskaper

Illustrasjonen over viser kun et tilfeldig utvalg av selskaper.



Aksjeindeks
• Alle aksjer tilhører en eller flere indekser

• En indeks er en slags temperatur-måler på gruppen av aksjer 

som tilhører indeksen

• Eksempler på indekser:

– OSEBX = Oslo Børs Hovedindeks (ut representativt utvalg)

– OBX = Oslo Børs 25 mest likvide aksjer

– Sektorindekser:

• Norge: Energi-indeksen, Sjømat-indeksen, Shipping etc

• Internasjonalt: Financials, Materials, Semi conductors er sektor

– OMX (sv), DAX (Ty), Nasdaq, S&P 500, Russel 2000



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/


Sjekkliste Aksjehandel

1 Sikre at du har valgt riktig aksjehandelskonto / VPS for handelen du skal 
gjøre. De fleste velger å bruke Aksjesparekonto (ASK) for å ha utsatt skatt på 
gevinst og utbytte. Sikre at du har penger på konto.

3 Legg inn ordre (bestilling):
• Antall aksjer (du kan velge så lite som 1 aksje)
• Aksjekurs (ofte kalt «limitordre») – sjekk samtidig beregnet kostnad for 

handel. Handler du for beløp under kr 10.000 kan fort kostnadene utgjøre en 
større %-andel og spise av potensiell gevinst

• Tid: Anbefaler for nybegynnere at ordren er gyldig kun samme dag

2 Finn din utvalgte aksje: Gjør noen enkle vurderinger:
• Historikk: Hvordan har aksjekursen utviklet seg i det siste?
• Nyheter: Er det vesentlige ting som skjer eller kan påvirke aksjen?
• Anbefaling: Hva anbefaler meglerhuset: Kjøp, salg eller hold?

Bekrefte Sjekke ordre

Bankkonto
Aksjehandelskonto
ASK konto

Velg konto



Takk for at dere ville lytte i dag !
Lær mer på www.aksjenorge.no

Kristin Skaug, daglig leder AksjeNorge

@AksjeNorge @AksjeJentene @KrisSkaug

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir 
ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Det vi skriver i presentasjoner, på våre nettsider eller deler i webinarer og 
seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.

http://www.aksjenorge.no/
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