Investeringsprofil
Overordnet
aktivafordeling
Detaljert
fordeling
Portefølje

AKSJER

Når du investerer
inv
i en aksje kjøper du en eierandel i et selskap. Aksjen gir deg retten
eventuelle utbytter samt stemmerett på generalforsamlingen . Prisen du
til å motta ev
avhenger av tilbud og etterspørsel og gjenspeiler markedets nåværende forbetaler avheng
for selskapet.
ventninger til fremtiden
frem

AVKASTNING
Aksjeinvesteringer kan gi en høyere avkastning enn for eksempel obligasjoner.
Avkastningen på aksjeinvesteringer består av utbytte og kursendringer ( kursgevinster / -tap). Kursendringer har normalt størst påvirkning på avkastningen på kort
sikt, men utbytter kan utgjøre en betydelig del av avkastningen over lengre tidshorisonter.
Verdien av aksjer svinger generelt mer enn verdien av obligasjoner. Når investorer
likevel foretrekker aksjer framfor obligasjoner skyldes dette at de forventer en høyere avkastning på aksjer over tid .

RISIKO
Med investeringer i aksjemarkedet medfølger en eksponering mot ulike risikofaktorer; bl.a.:
•
•
•

Selskapsspesifikk risiko – hendelser, nyheter og resultater spesifikke for det
gjeldende selskap
Sektormessig risiko – utvikling relatert til den sektor som selskapet kategoriseres i
Markedsrisiko – utvikling i finansmarkedene som påvirkes av bl.a. makroøkonomiske og politiske forhold, samt endringer i investorenes etterspørsel etter
aksjer

De nevnte risikofaktorene kan enkeltvis eller i kombinasjon medføre at deler av eller
hele det investerte beløpet kan tapes.
Ved å spre investeringene på flere ulike selskaper, sektorer og regioner, kan risikoen
reduseres og verdiutviklingen kan bli mer stabil. Diversifisering bidrar til å redusere
den selskapsspesifikke risikoen, men porteføljen vil fortsatt være utsatt for generell
markedsrisiko.
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Figuren viser sammenhengen mellom selskapsspesifikk risiko og den generelle markedsrisiko. Den selskapsspesifikke risikoen vil normalt falle etter hvert som antallet av
ulike selskaper i porteføljen økes. Diversifiseringseffekten er likevel avtagende etter
hvert som antallet nye selskaper i porteføljen øker.

Du kan investere i utenlandske og norske aksjer. Utenlandske aksjer har i tillegg til
kursrisiko også en valutarisiko som kan ha en stor innvirkning på avkastningen.

LIKVIDITETSRISIKO
Børsnoterte aksjer har vanligvis god likviditet med en løpende prisfastsettelse.
Hvis et selskap står overfor økonomiske vanskeligheter eller hvis markedet er
rammet av en finanskrise kan det imidlertid være vanskelig å selge.

VERDIPAPIRFOND
Investeringer i aksjer gjennom verdipapirfond har mange av de samme egenskapene som ved kjøp av enkeltaksjer, men normalt med en bedre risikospredning på
tvers av ulike selskaper, bransjer og regioner, samt løpende forvaltning av investeringen fra dedikerte forvaltere.

INVESTORS ANSVAR
Hvordan en investeringsportefølje settes sammen er avhengig av blant annet risikoviljen og tidshorisonten til den enkelte investor. Hvis du er usikker på din porteføljes sammensetning, eller elementer i porteføljen, er det viktig at du ber om mer
informasjon.
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