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I denne utgaven av Boreanytt…

• Ser vi på kryptovaluta, en rekke markedsindikatorer, litt energi og litt om boblens anatomi…

• Vi deler også fem artikler og fem bøker vi har lest siden sist som vi synes var interessante og 
kan være inspirasjon til litt julelektyre. 



Dette har vi lest siden sist - artikler

• What We Said When the World Changed

• Svært interessant artikkel der forfatteren går gjennom gamle avisartikler for å avdekke hva vi sa da 
bilen og flyet ble utviklet og tatt i bruk, og hvilke implikasjoner dette har for vår forståelse av ny 
teknologi.

• Goodbye Gatekeepers

• Mange gode refleksjoner rundt strukturer som bl.a. muliggjør misbruk av makt over tid, ref. Harvey 
Weinstein saken.

• Mental Models: The Best Way to Make Intelligent Decisions

• Farnam Street er en fantastisk ressurs på mentale modeller og tar for her for seg en rekke modeller 
man kan benytte for å fatte gode og rasjonelle beslutninger.

• Ten Year Futures

• Inspirerende foredrag om teknologiutviklingen i et langtidsperspektiv.

• What Amazon Means For the Rest of Us

• Amazon tror vi er et viktig case-study fordi plattformøkonomien denne type selskaper representerer har 
svært store rammevirkninger inn i andre bransjer og næringer, og sannsynligvis har vi bare sett 
begynnelsen. Nøkkelordene er lave grensekostnader og ekstrem skalerbarhet.

http://www.collaborativefund.com/uploads/Collaborative Fund -- What We Said When the World Changed.pdf
https://stratechery.com/2017/goodbye-gatekeepers/
https://www.farnamstreetblog.com/mental-models/
https://www.ben-evans.com/benedictevans/2017/11/29/presentation-ten-year-futures
https://goo.gl/EbSSRc


Dette har vi lest siden sist - bøker

• Alibaba – The House That Jack Ma Built
• Forfatter Duncan Clark har tatt på seg oppgaven å beskrive hvordan Ma Yun, nå kjent som Jack Ma,

gikk fra å slite på skolen i Hangzhou i Kina hvor han vokste opp, til å være en av de første i Kina som forsto 
signifikansen av den nye oppfinnelsen kalt «internett» og gjennom det bygge en av verdens største
handelsplattformer på nett.  

• The Snowball – Warren Buffett and the Business of Life
• Kanskje den beste biografien om Warren Buffet hittil. Forfatter Alice Schroeder, tidligere

Wall Street analytiker, har en god penn og klarer å fremstille Orakelet fra Omaha på en balansert måte, 
samtidig som hun forklarer de viktigste investeringene til Buffet på en lettfattelig måte.

• The Everything Store – Jeff Bezos and the Age of Amazon
• Boken tar for seg Jeff Bezos og hvordan han hoppe av som ansatt i et hedge fond til å starte en

bokhandel på nett og hvordan bokhandelen utvilket seg til det som i dag er et av verdens mest verdifulle selskap.

• Oil: A Beginner`s Guide
• En veldig fascinerende og faktabasert bok som tar for seg historien til oljen og hvilken betydning olje har hatt for

globalisering og vår velferdsutvikling i bred forstand.

• Am I Being Too Subtle? Straight Talk From a Business Rebel
• Selvbiografien til Sam Zell, en suksessfull entreprenør og investor, som er spesielt beryktet 

for sin historikk innen næringseiendom.



Aksjefondet Borea Global Equities vant pris nylig

Equity: 5 Years & <USD100m

• Borea Asset Management er stolte vinnere av Emerging Fund 
Management Award for beste årlige avkastning siste 5 år samt beste 
Sharpe (<USD100m)

• Omtalt i Finansavisen her

http://borea.no/media/fm/gf0uvS95E4.pdf


En av de store snakkisene i 2017: Bitcoin – slik fungerer det

Kilde: SB Insights



Bitcoin: et symptom på tiden? Déjà vu?



En liten snutt som viser eksplosjonen i penger som er 
hentet gjennom «initial coin offerings»

https://www.youtube.com/watch?v=ac1P3GXkFxc


Pensjonskasser og stiftelser må ut på risikokurven

Kilde: Jefferies



• Amerikanerne har nå plassert 
36.3% av pengene sine i 
aksjer, noe som er det høyeste 
siden første kvartal år 2000.

Hint: det er negativt korrelert med 
fremtidig avkastning.

Amerikanske husholdningers allokering til aksjer

Kilde: Jefferies



Lenge siden sist man måtte jobbe like mye for å få råd til 
å kjøpe S&P500



Verdiaksjer har aldri gjort det dårligere sammenlignet 
med vekstaksjer



Buffett sin favoritt-indikator på aksjemarkedet nærmer 
seg all time high

Kilde: Goldman



Færre og færre selskaper notert i USA

• Det er mindre enn halvparten så mange selskaper notert i USA enn det var for 20 år siden.

Kilde: Vanguard



Og man eier aksjer i kortere og kortere perioder

• Gjennomsnittlig holdingperiode
har falt fra ca 8 år i 1960 til 8,3 
måneder ved utgangen av 2015. 



Bør aksjemarkedet frykte en renteøkning?

• Historisk har forholdet mellom 
aksjeavkastning og 
renteøkning vært slik:

• Dersom rentene har vært 
lavere enn 5% før økning, 
har høyere renter stort sett 
ført til høyere aksjekurser

• Dersom rentene har vært 
over 5% før en økning, har 
høyere renter stort sett ført 
til fallende aksjekurser.



Selv uten subsidier begynner vind og sol å bli svært 
konkurransedyktig med fossile og konvensjonelle kilder

• Kombinerer man 
fallende kostkurver 
på energi med 
fallende kostkurver 
på batteriteknologi, 
så begynner man å se 
konturene av en 
veldig spennende 
fremtid...

• Dette har blitt omtalt 
en del ganger men er 
vi i tilstrekkelig klar 
over hvor vi er 
kommet?

Kilde: Lazard



…og det kan medføre en kraftig økning for fornybar 
energi som andel av globalt energikonsum



Cash-on-cash returns i Seadrill siden oppstart

• Pressen vier mye oppmerksomhet til den 
pågående og kompliserte restruktureringen i 
Seadrill. Hvordan har egentlig cash-on-cash 
returns vært siden oppstart? 

• Siden oppstart investert rundt USD 4,3 mrd og 
betalt ut utbytte tilsvarende USD 7,9 mrd. 
Uten tidsverdi/avkastning på disse pengene 
tilsvarer det 86% avkastning siden 2005.

Kilde: DNB



Boblens anatomi

• Grafen til venstre viser hvordan 
bobler utvikler seg i ulike faser og 
hvordan menneskets psyke 
oppfatter de ulike fasene.

Kilde: Variant Perception



Markeder kan falle



Tulipanboblen



Gjeld med negative renter

?



Bitcoin

?



I et bullmarked oppstår ofte nye verdsettingsteknikker..



Disclaimer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning 
og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


