
 

  

Seasons in the sun 

Sesongeffekt 

I markeder hvor aksjekursene reflekterer all 

relevant informasjon (effisiente), skal det ikke 

være mulig å tjene penger på å «time» 

markedet ved å kjøpe aksjer på ulike 

tidspunkter av året. Likevel har man sett at 

avkastningen i aksjemarkedet historisk har 

vært ujevnt fordelt mellom de ulike 

månedene. Tradisjonelt har august og 

september vært måneder med svak 

avkastning, hvor gjennomsnittlig avkastning 

disse månedene har vært henholdsvis -0,69% 

og -1,75% på Oslo Børs siden 1983. Samtidig 

har vi sett at aksjemarkedene er sterke i 

desember og april, med vesentlig høyere 

avkastning enn normalt.  

Dersom man hadde fulgt kalenderen, og kjøpt 

aksjer 1. desember og solgt dem 31 mai, ville  en 

hundrelapp  i 1983 ha økt til 10 301 kr  i dag 

(15,1% årlig). Hvis man hadde kjøpt 31 mai, og 

solgt 1 desember, ville  den samme hundrelappen 

vært redusert til 46 kr. Dette viser hvor stor effekt 

sesong kan ha på avkastningen. Denne 

sesongeffekten har faktisk vist seg å være 

spesielt sterk i SMB segmentet. 

Enkelte varer og tjenester er spesielt 

attraktive i gitte sesonger. Det er da som 

regel knyttet til en direkte sammenheng 

mellom sesongen og behovet for varen eller 

tjenesten. Slik er det ikke med aksjer, men 

allikevel ser vi klare  sesongmessige 

sammenhenger. Det har vært mange studier 

som har sett på forholdet mellom avkastning 
og sesong, og den er faktisk overaskende 

stor. Årsakene kan være mange. Alt fra 

forvaltere som ønsker å «pynte» porteføljen 

før nyttår, til skatte motivert handel har blitt 

brukt som forklaringer til sesongmessige 

variasjoner.   

Korreksjonene har (stort sett) skjedd på 

høsten 

En viktig forklaring til de sesongmessige 

variasjonene, er at de store korreksjonene og 

krakkene har (tilfeldigvis) inntruffet på 

høsten. Under Asiakrisen i 1998, falt Oslo 
Børs hele 10 % i september. Noen år senere, 

da IT boblen sprakk, falt Oslo Børs hele 17% 

og 16% i september i 2002 og 2003. Også da 

den amerikanske investeringsbanken Lehman 

Brothers gikk konkurs 15 september 2008, 

falt Oslo Børs som en konsekvens av dette 

hele 25% i september det samme året. I 

grafen under finner dere en oversikt over 

antall ganger hovedindeksen på Oslo Børs har 

falt mer enn 8%, og ikke overaskende 
utmerker september seg som den måneden 

med flest korreksjoner (7 ganger siden 1984).  



Skal sesong påvirke investeringsbeslutningen? 

Fundamentale vurderinger bør alltid ligge til 

grunn for investeringsbeslutninger. For å 

unngå de store smellene, som historisk ofte 

kommer på høsten,  bør man nok se mer på 

verdsettelse av markedene og fundamentale 

utsikter enn på kalenderen.  

 

Dette påvirker naturligvis den gjennomsnittlige 

avkastningen, og det er usikkert om fremtidige 

korreksjoner vil skje i like stor grad på høsten 

som tidligere. Det er rimelig å anta at denne 

skjevheten i stor grad er tilfeldig, og det er stor 

usikkerhet om denne. Dersom man utelukker 

alle observasjoner hvor hovedindeksen har falt 

mer enn 8%, er bildet noe mer nyansert. 

September er ikke lenger den svakeste 

måneden, og de sesongmessige variasjonene 

mellom de ulike månedene er mindre.  


