Finans var enkelt før: Fire regler
1. Kjøp billig

2. Selg dyrt
3. Betal sent

4. Motta tidlig
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Og er fortsatt enkelt:
Fire regler for (Pensjon-) Sparing

1. Ha en plan (strategi)

2. Diversifiser. Gjør det enkelt og billig
3. Hold kruttet tørt

4. Vær trofast mot planen
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Forvaltningsprinsipper (f.eks. pensjon)
Klargjør forpliktelser
- forventede utbetalinger
- vekst og konjunkturell variasjon
 og risikotoleranse
- andre aktiva og gjeld
- fri kapital


Portefølje

Forpliktelser
Buffer

 Referanseportefølje: Investerbar ”kopi” av forpliktelsene


Aksjer (realaktiva) gir best forventet vekst og inflasjonsbeskyttelse



men også størst kortsiktig verdirisiko
-

skifte strategi kun ved permanente endringer i forpliktelser eller
markedsforventninger  Rebalansering
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Do Stocks Outperform Treasury Bills?
H. Bessembinder; Arizona State University; aug. 2017
“Slightly more than 60 % common stocks that have appeared in the CRSP database
since 1926 have lifetime buy-and-hold returns less than those on one-month



Treasuries.
[…] the entire gain in the U.S. stock market since 1926 is attributable to the
best-performing four percent of listed companies



[...]

The results help to explain why active strategies, which tend to be poorly
diversified, most often underperform market averages.”

 Indeksering og full diversifisering er enkelt og billig. Du kan konsentrere
deg om annen moro!
 Diversifisere aksjeporteføljen og redusere total risiko med lange
statsobligasjon
4

US Aksjer og lang Stat årlig avkastning 1980 – sep 2017
Langt større risiko
for aksjer enn lang Stat.



Normalt 3x større og 5x
større for Norge (!)





Aksjer og Stat var
gjennomgående positivt
korrelerte frem til år 2000
og dot.com-krasjet



1982

1987

2002

2008-09

Deretter – og etter
finanskrisen - har større
bevegelser oftere gått
motsatt vei
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Statobligasjoner er nyttige i kriser: Sykliske risikopremier
Oppveier noe av kortsiktige aksjetap i kriser, og spesielt etter dot.com
 Obligasjoner er ellers positivt korrelert med aksjer og gir dårligere risikopremie
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Og er fortsatt enkelt:
Fire regler for (Pensjon-) Sparing
1. Ha en plan (strategi)

2. Diversifiser. Gjør det enkelt og billig
3. Hold kruttet tørt
- Forsiktig med kredittrisiko. (Heller aksjer enn høyrente

obligasjoner)
- Internasjonal diversifisering av aksjer er viktig, evt. Også av
kredittobligasjoner: Hva med valutaeksponeringen ?
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Vær forsiktig med Selskapsobligasjoner


Kvalitetsobligasjoner (Investment Grade) gir mindre beskyttelse i kriser



Mens høyrente (HY) obligasjoner forsterker tapene





Sammenlignet med Stat
har kredittelementet i IG
gitt kun 0,2% ekstra risikopremie men mindre
beskyttelse av aksjerisiko
enn lang Stat
HY forsterker derimot
aksje-risikoen, men har
gitt 1,2% ekstra
risikopremie
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USD-korrelasjon med Aksjer og US lang Stat: Sikre Valuta?


Dramatiske endringer i USD-korrelasjoner etter finanskrisen i 2007/08
 Aksjer

2007 q3–q4

2016 q3–q4

skiftet fra positiv
til negativ korrelert med
USD, og omvendt for
lang Stat

Som korr. Aksjer vs Stat:
Kriser, sentralbankene og
rebalansering mellom
aksjer (internasj.) og lang
US stat
 Endringene har forsterket
vanlig praksis: Valutasikring av obligasjoner
men ikke av aksjer




Hva fremover ?
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Og er fortsatt enkelt:
Fire regler for (Pensjons-) Sparing
1. Ha en plan (strategi)

2. Diversifiser. Gjør det enkelt og billig

3. Hold kruttet tørt
4. Vær trofast mot planen
- Men er ikke aksjer overpriset ?
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Hvor dyrt er markedet: Shiller ‘Cyclically Adjusted PE-Ratio’ (CAPE)
S&P500 pris relativt
10-år snitt av historisk,
deflatert inntjening
 30-nivået er historisk
høyt, jfr. 1987 og 2007.


Men prisingen er preget
av vekstmuligheter for
teknologisektoren, og
av en ekstremt lav
statsrente; 10-år: 2,3%
nominelt og 0,5% reelt



Snitt:17

Sep 87
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Pris-Bok og kortsiktig P/E for S&P og Oslo Børs 1980 – sep 2017
P/E for Oslo Børs har
i snitt vært 30% lavere
og langt mer variabel
enn for S&P500



Dagens P/E-nivå for OB
er ca. 50% enn historisk
snitt, og 30% høyere for
S&P
 P/B for Oslo Børs har
i snitt vært 25%
lavere, men noe mer
stabil enn for S&P500


Dagens P/B-nivå for OB
er tilnærmet historisk
snitt, men 50% høyere
for S&P
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