
 

  

Er aksjemarkedene billige eller dyre? 

Inntjeningen er syklisk 

Høy P/E er en funksjon av at forventet 

inntjening har falt kraftig den senere tid som 

igjen i stor grad skyldes en sterkt svekket 

oljepris (figur øverst neste side). Bokførte 

verdier i selskapenes balanse er mye mer 

stabile . Dette forklarer den sterke 

divergensen mellom de to prisingsmålene 

akkurat nå. For Norge er oljepris en viktig 

faktor, men generelt vil inntjeningen variere 

voldsomt i forhold til hvor vi er i den 

makroøkonomiske konjunkturfasen (figur 2 

neste side). Verdien av en aksje skal i 

prinsippet ta hensyn til alle fremtidige 

faktorer. Derfor blir det åpenbart galt å 

benytte samme multippel på ventet 

inntjening 12 måneder frem uavhengig av 

hvor vi er i den økonomiske syklusen.  

Nøytrale verdivurderingsmål 

Vi må derfor ha et verdivurderingsmål som er 

nøytralt i forhold til hvor vi befinner oss i den 

syklusen. Vi benytter to ulike mål til dette. P/B 

for norske aksjer og et P/10E mål for 

internasjonale aksjer hvor 10E er siste 10 års 

inntjening. Begge disse metodene sikrer denne 

ønskede nøytraliteten.  

 

 

Prising av aksjer 

Det finnes et rekke ulike metoder for å 

vurdere om et marked eller et selskap  er dyrt 

eller billig. Formålet med å gjøre denne 

vurderingen er naturligvis å gjøre de rette 

investeringsvalgene. «Kjøpe billig og selge 

dyrt» er den selvfølgelige oppskriften på  en 

vellykket investeringsstrategi. 

 

De mest vanlige metodikkene for å verdsette 

aksjer er å se på markedsprisingen i forhold til 

inntjening eller bokførte verdier.  I grafen 

under vises P/E (markedspris i forhold til 

forventet inntjening neste 12 md) og 

markedspris i forhold til bokførte verdier på 

Oslo Børs. P/E indikerer at Oslo Børs er dyrere 

enn normalt, mens det motsatte er tilfelle når 

vi ser på P/B. Hva er riktig? 
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Konklusjon 

 

For Oslo Børs antyder P/B målet at 

aksjemarkedet er lavt priset. Da forutsetter vi 

implisitt at oljeprisen kommer opp igjen. Det 

er mulig at lønnsomheten i sektoren ikke blir 

like god som historisk, men dagens 

lønnsomhet vil høyst sannsynlig ikke være 

representativ for den langsiktige 

lønnsomheten. Vi ser av figur 2 denne siden at 
hvis vi tar ut hele energisektoren er Oslo Børs 

mer normalt priset . Hvis «sannheten» ligger 

et sted i mellom disse, er det fremdeles slik at 

Oslo Børs er forholdsvis attraktivt priset. P/B 

metodikken har fungert som et godt verktøy 

for allokeringsbeslutninger historisk. Det vil 

ikke gi noen presis angivelse for å 

tidsfastsette topper og bunner nøyaktig, men 

vil allikevel være uvurderlig for langsiktige 

investeringsbeslutninger. 
 

I EMU-området ser vi i nederste figur at 

markedet er lavt priset i forhold til historien 

når vi relaterer markedsprisingen til siste 10 

års inntjening («CAPE»). Vi tror ikke 

inntjening og lønnsomhet skal være 

strukturelt lavere her enn andre regioner. Ut 

fra dette er aksjer i EMU-området attraktivt 

priset. 

 
Metodikken beskrevet over er en viktig faktor 

i vår positive holdning til norske og europeiske 

aksjer. 


