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AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse med formål å øke 
kunnskapen om norske aksjer og verdipapirmarkedet. Les mer
på AksjeNorges nettsider www.aksjenorge.no

Denne presentasjonen er laget til et grunnleggende aksjekurs 
presentert hos DNB Markets onsdag 16. februar 2022. 
Opptaket av gjennomgangen finner du på innloggede nettsider 
for Aksjehandel hos dnb.no. 

Forbehold:
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. Og du må selv sette deg inn i 
de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og 
investeringer. Det vi deler i denne presentasjonen og webinaret er generelle betraktninger. Vi 
håper allikevel at informasjonen er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra 
finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør 
investeringer. Selvsagt kan feil i presentert materiale forekomme, og vi beklager dersom du
finner slike. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. 

Forord

http://www.aksjenorge.no/


Hva er aksjer?



Dette er en børsnotert aksje

• BEVIS PÅ EIERSKAP
En aksje er et bevis på at du eier en eierandel i en bedrift 
som er registrert som et aksjeselskap

• ANTALL AKSJER ER ULIKT I HVERT SELSKAP
Et selskap utsteder ett visst antall aksjer som normalt ikke 
endres før selskapet trenger penger og «trykker opp» 
flere aksjer

• BØRSNOTERTE AKSJER
Aksjer kan være noterte på børsen, men det er «bare» ca
350 aksjer på børsens markedsplasser. 
De fleste bedriftene i Norge er unoterte aksjer, utenfor børsen.

• STRENGE KRAV TIL BØRSNOTERING
Aksje-selskapene må følge regler ved notering og mens 
de fortsatt er på børs. Ulike regler for ulike 
markedsplasser: Skal være av allmenn interesse, ha 
mange aksjonærer, dokumentere godt m.m.



Aksjonær versus kreditor

AKSJONÆREN
• Ingen garanti for at du sitter igjen med verdier hvis 

selskapet ikke klarer å betjene gjeld. 
– MEN: Veldig sjelden dette skjer!!!!

• Som eier har du med-bestemmelse
• Lik informasjon til alle aksjonærer samtidig
• Styret i selskapet representerer alle eierne

• Når et selskap går med overskudd, kan styret beslutte 
hva som gjøres:

– Utbytte-utdeling: Dele ut alt/store deler av overskuddet til 
aksjonærene

– Bruke overskuddet til å betale gjeld, investere i nye prosjekter 
m.m.

• Når et selskap går med underskudd, må styret med 
ledelsen forklare og ha en plan for hvordan jobbe for 
bedre lønnsomhet

– Negative resultater over lang tid spiser av selskapets «buffer-
kapital»

– Går selskapet konkurs, er som regel investeringen tapt.

KREDITOR (LÅNGIVER)
• Selskaper som låner mye penger, må som regel stille 

noe i sikkerhet (pant)
• Obligasjoner: Når selskapet låner penger på andre 

måter enn vanlig bank-lån, utstedes obligasjoner. Det 
betyr at selskapet låner penger fra store investorer som 
har mye kapital. Lånet er normalt 3-5 års løpetid. Ingen 
nedbetaling, kun betaling av renter

• Når et selskap går bra, betales renter og det er ingen 
problemer eller andre krav fra obligasjonseierne

• Når et selskap går dårlig, og ikke klarer betale ned lånet i 
tide eller betale renter, blir obligasjonseierne viktige

– Siden de som regel har pant i selskapets eiendeler, kan de stille 
krav

– Lån må betales ned. Gjøres ikke dette kan obligasjonseierne 
kreve tiltak. F.eks. selge anleggsmidler (båter, biler, fabrikker)o.l.

• Når det går så galt at selskapet slås konkurs, får 
obligasjonseiere og andre kreditor pengene før 
aksjonærene (eierne).

– Allikevel sjelden vi ser slike situasjoner!

Forbehold: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i verdipapirmarkedet medfører risiko for tap av deler eller hele investeringen.



DE ALLER FLESTE BEDRIFTER 
ETABLERES FOR Å

TJENE PENGER OG DERMED 

SKAPE OVERSKUDD TIL SINE EIERE



SELSKAPER GÅR PÅ BØRS FOR Å FÅ

BEDRE TILGANG TIL KAPITAL



For hvert minutt på børsen…
gjennomsnittlige tall innenfor Oslo Børs åpningstid på hverdager 09:00 – 16:30

408 aksjehandler
utføres på Oslo Børs

24 nye ASK-kontoer
opprettes for aksjer og aksjefond

1 ny småsparer 
handler på børs for første gang

7,2 % i Equinor
av totalt aksjeomsetning i kroner

Omsetning kr 12 mio 
i aksjer og EK-bevis på Oslo Børs 

Kr 321.000 i aksjefond
investert nytt av privatpersoner 

Oslo Børs er åpen fra kl 09:00 – 16:30. Data er hentet fra Oslo Børs, Euronext VPS, VFF og Alfred Berg og deretter beregnet. Feil kan forekomme. 
Equinor siste 1 mnd per 27/9/21

1
minutt 1,5 spareavtale i fond

- nye igangsatt av privatpersoner

50 øre i økning
i en gjennomsnitts aksjeportefølje



Børsen er en markedsplass
En slags «www.finn.no for aksjer»



Oslo Børs har tre markedsplasser
Regulert markedsplass. Hovedlisten. Aksjesparekonto kan brukes* Multilateral handelsfasilitet

OSLO BØRS Euronext Expand Euronext Growth

*)  Aksjesparekonto (ASK): Sjekk mer om regler. Aksjer og aksjefond som kan inngå i en ASK må ha hjemme-tilhørighet i EØS.



Oslo Børs 15 største selskaper
Sortert på markedsverdi i milliarder kroner

Ny i dag (16/2/22)
M.verdi 70 mrd



Dette er selskapet verdsatt til
Selskapets markedsverdi (Market Cap):
Antall aksjer utstedt  X Aksjekursen = Markedsverdi 

Dette er prisen markedet mener at selskapet er verdt akkurat nå. 
Aksjekursen svinger hvert sekund, eller hver gang det gjøres en 
handel.

Equinors markedsverdi (Market Cap):
Antall aksjer utstedt  X Aksjekursen (kr) = Markedsverdi (kr)
3.257.687.707  X 256,05 = 834.103.937.377,35 kr 

Equinor er verdsatt til kroner 834,1 milliarder



Oslo Børs siste 10 år

Gjennomsnittlig har børsen 
steget med 9,6 % pr år

Forbehold: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i verdipapirmarkedet medfører risiko for tap av deler eller hele investeringen.



Daglig avkastning på hovedindeksen (osebx)
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23. mars 2020 på det verste
Avkastning for året - 31,7 %

2020 + 4,6 % 2021 + 23,4 %

Fra 23. mars 2020  steg børsen 
53,% ut året (2020)

Daglig avkastning 
(svingning)

Forbehold: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i verdipapirmarkedet medfører risiko for tap av deler eller hele investeringen.



Risiko vs avkastning
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

Oslo Børs
Regulert markedsplass 

Gråmarkedet

Private Equity og 

Euronext Growth
Multilateral handelsfasilitet

NOTC
Unoterte listen

Forbehold: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i verdipapirmarkedet medfører risiko for tap av deler eller hele investeringen.



DU TJENER PÅ AKSJEINVESTERINGER NÅR…

• Kjøper billig og selger dyrere.

Kjøpskurs 
- salgskurs
= Kursgevinst

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

Kjøp

Gevinst

Tap

Husk kurtasje for 
hver handel!



Kurtasje påvirker din gevinst.
Kurtasje = Kostnaden for å gjøre en handel

• Kostnaden er liten med reell

• Prosent-sats av hva du handler for betales for hver transaksjon

• Ofte et minimums-beløp = Minste-kurtasje

Eksempel: Kjøper aksjer for kr 10.000

• Kurtasje-sats 0,04% og minstekurt 39 kr

• 10.000 x 0,04% = 4 kr.  
Disse 4 kr er mindre enn minstekurt 39kr = du betaler 39 kr

• Det samme ved salg. Du betaler da 2 x 39 kr = 78kr
78 kroner / 10.000 kr investert = Total kostnad er 0,78% Kurtasje

Gjør noen enkle beregninger hvis du 
handler for mindre enn kr 10.000Dette betyr at du må ha 

mer enn 0,78% i kurs-
oppgang for å si du har 

en gevinst



Noen vanlige selskapshendelser

• Børsnotering 

• Emisjon

• Tegningsrett

• Splitt/spleis

• Kvartalstall

• Børsmelding

Faksimiler fra E24.no   DN.no    FA.no

Sjekk ordliste på 
aksjenorge.no

https://newsweb.oslobors.no/
https://aksjenorge.no/aksjesparing/minileksikon/


Nynotering (IPO)

Aktuelt før børs-notering:
• Nedsalg og/eller øke aksjekapitalen
• Rabattert emisjonskurs

• Krav fra børsen om :
– Allmenn interesse for selskapet
– Prospekt, rapportering m.m.
– Fri flyt & potensiell god likviditet i aksjen
– Minstekrav til antall aksjonærer, og hvor 

mye de eier for
– Regnskapshistorikk
– Ulike krav for hovedlisten (regulert) og 

Euronext Growth (multilateral)

Noteringsdagen og deretter:
• Bjellesermoni på børsen ved åpning
• Tilrettelegger er ofte marketsmaker 

(sikrer kurs-stabilitet)
• Kursutvikling basert på forventninger til 

fremtiden

Merk: Vekst-selskaper har ofte noen år med 
negative resultater og store kapitalbehov før 
det kan bli aktuelt med utbytte-utdelinger.

Regler for selskaper som vil børsnoteres >

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Oslo-Regelbok-II-Utstederregler


Før du velger deg aksjer…

• Sett deg godt inn i selskapet
– Forretningsideen og strategien
– Hvordan ledes selskapet? Bærekraft?
– Finansiell situasjon (lønnsomhet, kontanter, utbytte, gjeld m.m.)

• Aksjekursen
– Historikk, utvikling
– Verdsettelse og prising: Er aksjen dyr eller billig? 

Har ikke noe med aksjekursen er høy eller lav i kroner!
– Analytikeres anbefalinger og stemningen i markedet

• Ha en plan
– Avkastningsmål: Gevinstsikring og Stopp loss
– Ulike tidsperspektiv og mål for ulike aksjer?
– Spre risikoen på flere aksjer



DU ER ET 
VANDRENDE 
AKSJEMARKED

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPyuzVmaXiAhVxwMQBHUJnDUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/tropicana%2Bfield&psig=AOvVaw0GT3tCGIh4VA5mYJCRv9fP&ust=1558273055182823


Eksempel på hvor du kan søke informsjon om selskaper:
Aker-systemet: Stadig flere grønne nyheter

Aker ASA eier 88,77% av Aker Horizons

NB: Dette er ikke en aksjeanbefaling med et eksempel fra Oslo Børs



Eksempler på luksus-merker på børs

Per 25. mai 2021   Kilder: Oslo Børs, Euronext, fashionretail.blog Merk: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i 
verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investeringen. Disse aksjene vises kun for eksempler og må ikke ansees som anbefaling.



Eksempel på inspirasjon for aksjer knyttet til sport og fritid

Listen er hentet fra siste side i 
DNB Markets Morgenrapport, 
16. feb 2022



Utviklingen i Oslo Børs ulike sektorer, januar 2022

Kilde: Oslo Børs  Grafikk: Stiftelsen AksjeNorge, 31. januar 2022



Store globale variasjoner 
Prosentvis utvikling i ledende indekser, i lokal valuta

Kilde: Oslo Børs, Yahoo Finance, DI.se og Stiftelsen AksjeNorge. Sluttkurser per 20. januar 2022

Viser viktigheten av 
også å investere 

internasjonalt



Hva skal til for å ta igjen et tap?

Fall i verdi Behov for oppgang etter fall
-10 % 11 %
-20 % 25 %
-30 % 43 %
-40 % 67 %
-50 % 100 %
-60 % 150 %
-70 % 233 %
-80 % 400 %
-90 % 900 %
-95% 1567 %

-100 % Umulig



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.



Diversifisering = Spre din risiko
Å spre risikoen vil sikre bedre balanse og du vil unngå de største bevegelsene i enkelt-selskaper

Eksempel: 10 aksjer. 
9 av dem går OK, men den siste går nesten i null. 
=> Har 1 av 10 endt med et 100% tap, har du i en portefølje kun tapt 10 % hvis de andre går i null.

- 100 %

Eksperter mener at ideelt bør du ha 17-18 ulike aksjer, men alt 
over 6-8 er fortsatt bedre enn å kun eie 1-3 ulike.



Hva hvis du velger kun en aksje?



Hva hvis du velger kun en aksje?

Forbehold: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i verdipapirmarkedet medfører risiko for tap av deler eller hele investeringen.

Viktig å sjekke 
historikken, ikke bare 

siste uke, men også siste 
1 år, før pandemi etc. 
Historikken kan si noe 
om stemningen hos 

investorene



Viktig å forstå historikken
Hovedindeksen Osebx

Handelskrig USA vs Kina Covid 19

Gjenåpning

Energi-krise

Omikron

Bare siste par årene har vi hatt 
flere «kriser» som har påvirket 

aksjemarkedet. I det lange løp vil 
vi ha mange kriser. Derfor er det 

viktig å spre risikoen og ha en 
plan for investeringene.



Du har nå gjort «hjemme-leksene»:

• Sett deg godt inn i selskapet
– Forretningsideen og strategien
– Hvordan ledes selskapet? Bærekraft?
– Finansiell situasjon (lønnsomhet, kontanter, utbytte, gjeld m.m.)

• Aksjekursen
– Historikk, utvikling
– Verdsettelse og prising: Er aksjen dyr eller billig? 

Har ikke noe med aksjekursen er høy eller lav i kroner!
– Analytikeres anbefalinger og stemningen i markedet

• Ha en plan
– Avkastningsmål: Gevinstsikring og Stopp loss
– Ulike tidsperspektiv og mål for ulike aksjer?
– Spre risikoen på flere aksjer



Du er klar til å handle!

Klikk her…..



Bruk lister over aksjer
Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no

Dette er kun et eksempel og ikke ment som en investerings-anbefaling.



Du finner fort navnet ditt. Husk å 
velge riktig konto. Her står også 
saldo tilgjengelig for handel.

Dette er kun et eksempel og ikke ment som en investerings-anbefaling.

Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no



Dette er kun et eksempel og ikke ment som en investerings-anbefaling.

TIPS:
Ikke legg inn ordre om kjøp eller salg 
i helgen/fridager eller lenge før 
børsen åpnes. Da har du lite kontroll 
på hvor markedet er og om prisen 
du legger inn er «riktig». 

Før du legger inn antall aksjer som 
ønskes eller maksprisen, så sjekk litt 
mer først…..

Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no



ORDREBOK

ORDREBOKEN VISER:
Hvor mange aksjer som 
ønskes kjøpt av andre, på 
ulike kursnivåer

Hvor mange aksjer som 
ønskes å selges, på ulike 
kursnivåer

SISTE HANDLEDE KURS 
I MARKEDET

SJEKK GRAF –
IKKE BARE FOR I DAG!

Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no



• Kjøper: Hvor mange aksjer som ønskes kjøpt av andre, på ulike kursnivåer

Ordreboken viser ordredybde Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no



• Kjøper: Hvor mange aksjer som ønskes kjøpt av andre, på ulike kursnivåer
• Selger: Hvor mange aksjer som ønskes å selges, på ulike kursnivåer

Ordreboken viser ordredybde Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no



Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no

Kjekt å kunne se hva aksjen er 
omsatt for og om det er for store 
eller små volum.



Dette er  et bilde fra innlogging i 
aksjehandels-løsningen hos DNB.no

Kjekt å kunne se hva aksjen er omsatt for, både høyeste og laveste 
kurs gjennom dagen. VWAP er et vektet gjennomsnitt for dagen.



Ja – hvem skal vi lytte 
til og hvor finner vi 
informasjonen?



Ingen FAANG-Shui så langt i 2022
Mens feng-shui handler om harmoni og balanse, er det en svak start for FAANG-aksjene i år.

Kilde Yahoo Finance 10. februar 2022      Grafikk: Stiftelsen AksjeNorge

Verdens mest kjente 
amerikanske teknologi-aksjer 
har vært i hard vind…. Men svært 
ulik avkastning.



Grønn bølge? Sjekk kvartalspresentasjoner
Rekordmange nykommere i vekstfase, men de fleste «gamle» investerer også mye i bærekraft

Kilde: Oslo Børs        Grafikk: AksjeNorge   Skal illustrere at mange selskaper jobber med noe grønt…



Resultatrush på Oslo Børs denne uken
Her et med et utvalg aksjer som presenterer sine kvartalstall.

Kilde: Oslo Børs  Finanskalender    Grafikk: Stiftelsen AksjeNorge



Høyeste laksepris på to år
Ukentlig laksepris. Fersk laks, eksportpris pr kilo.
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Kilde: SSB, 19. januar 2022        Grafikk: AksjeNorge

Sjømatindeksen

Lakseprisen

For deg som følger med på 
sjømat-aksjer er lakseprisen viktig 
å følge. Nye data hver onsdag



Hva betyr nyhetene?

Gode nyheterDårlige 
nyheter

Av høy 
betydning for 
aksjekursen

Av liten 
betydning for 
aksjekursen

Dette er INGEN fasit, men det er 
viktig at du tenker over hva som er 
en VIKTIG nyhet og hva som kan 
FLYTTE aksjekurser. 
Les også «det mellom linjene».

Faksimiler fra ulike medier i 2020-2021



Børsmeldinger

Oslo Børs åpningstid 09:00 – 16:30

Kl. 09:00 Kl. 16:30

Naturkatastrofer og drifts-uhell  
deles fortløpende. Aksjer settes i 
børspause ved kursdrivende 
informasjon.

Børsnoterte selskaper bør dele 
kursdrivende nyheter utenom 
børsens åpningstider. Hvis ikke 
må aksjen pauses.

Norske selskaper notert også i 
utlandet, pleier å dele kurs-
sensitive nyheter etter begge 
børsers stengetid.

• Statistisk sentralbyrå deler alltid sine tall kl. 08:00. Mange av deres statistikker kan ellers påvirke aksjekurser.
• Norges Bank publiserer beslutning om styringsrenten alltid kl. 10:00.
• Alle meldinger fra børsnoterte aksjer må deles på Newsweb.no. Må kurssensitive meldinger deles i børsens åpningstid, må børsen kontaktes først for 

å sette aksjen i handelspause (for at alle andre skal rekke å lese nyheten). Pausen er sjelden lengre enn 15 minutter. 

USA-børsene er åpne 15:30-22:00Kl. 08:00 Kl. 10:00



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



Enkel plan for aksje-investeringer



AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse med formål å øke 
kunnskapen om norske aksjer og verdipapirmarkedet. Les mer
på AksjeNorges nettsider www.aksjenorge.no

Denne presentasjonen er laget til et grunnleggende aksjekurs 
presentert hos DNB Markets onsdag 16. februar 2022. 
Opptaket av gjennomgangen finner du på innloggede nettsider 
for Aksjehandel hos dnb.no. 

Forbehold:
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. Og du må selv sette deg inn i 
de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og 
investeringer. Det vi deler i denne presentasjonen og webinaret er generelle betraktninger. Vi 
håper allikevel at informasjonen er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra 
finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør 
investeringer. Selvsagt kan feil i presentert materiale forekomme, og vi beklager dersom du
finner slike. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. 

Forbehold

http://www.aksjenorge.no/


 Ha en plan
 Følg med
 Alltid investert

Takk.
Les mer på www.aksjenorge.no

http://www.aksjenorge.no/
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