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Spørsmål

Hva skal med i vurderingen av den enkeltes investeringsprofil?

Hvor høy bør aksjeandelen være?

Bør illikvide investeringer (PE og unotert eiendom) tas med?

Skal risiko og regionallokering endres frem mot pensjonsalder?

Innledning
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Disposisjon

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”

Kort detour: anslag p̊a verdiskaping fra
oljefondskonstruksjonen

1. Bør risiko endres frem mot pensjonsalder?

Hvor høy bør aksjeandelen være?

2. Bør regionallokering endres frem mot pensjonsalder?

3. Bør illikvide investeringer (PE og unotert eiendom) tas med?

Innledning
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Hovedpoeng 1. og 2.
Bør risiko/aksjeandel og regionallokering endres frem mot pensjonsalder?

⇒ Vi kan bare redegjøre for valgene som husholdninger tar (og
for r̊adene som finansielle r̊adgivere gir), om vi vurderer
husholdningers finansielle formue i sammenheng med
totalformuen og forbruksplaner

⇒ Om vi vurderer finansiell formue i isolasjon — mao. abstraher
fra andre deler av formuen og fra forbruksplaner — s̊a er det
vanskelig å argumentere for noe annet enn at

hver husholdnings forhold mellom aksjer og obligasjoner

bør reflektere

forholdet mellom globale markedsverdier for aksjer og oblig.

– uavhengig av alder

Innledning
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Nasjonens balanse: stilisert oversikt

Totale eiendeler Totale forpliktelser

Realkapital

Humankapital

Naturressurser

Finansiell kapital

Konsum

Privat konsum

Offentlig konsum
Diskresjonære utgifter
Lovp̊alagte forpliktelser

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Da vi oppdaget olje- og gassressurser, økte aktiva-siden av
nasjonens balanse

Risikoen økte ogs̊a siden verdien av disse nye eiendelene
svingte med verdensmarkedsprisen p̊a olje og gass.

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Det finansielle rasjonalet for fondskonstruksjonen

Anvendte finans-teori og utnyttet finansielle markeder for å
diversifisere ved å reallokere formue

fra olje- og gassreserver under bakken

til 1. en finansiell portefølje
2. utenfor Norge

Enorm forbedring i forholdet mellom risiko og forventet verdi for
nasjonens samlete formue. Enorm verdiskaping ex ante. Vi har
vært heldige og det har ogs̊a vist seg ekstremt lønnsomt ex post

De samme prinsippene og den samme analytiske tilnærmingen kan
benyttes n̊ar porteføljesammensetning

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Eiendelssiden av nasjonens balanse

Totale eiendeler Totale forpliktelser

Realkapital

Humankapital

Naturressurser

Finansiell kapital

Konsum

Privat konsum

Offentlig konsum
Diskresjonære utgifter
Lovp̊alagte forpliktelser

Realkapital

Humankapital

Naturressurser

Finansiell kapital

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Totale eiendeler Totale forpliktelser
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Konsum

Privat konsum
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Venstresiden av nasjonens balanse
Nasjonalformuen i 2007

Finansielt fond

2%

Petroleumsreserver

7%

Fysisk kapital

9%

NV Humankapital

82%

Kilde: Finansdepartementet

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Venstresiden av nasjonens balanse
Nasjonalformuen i 2015

Finansielt fond

4.9%

Petroleumsreserver

3.1%

Fysisk kapital

10.6%

NV Humankapital

81.4%

Kilde: Finansdepartementet

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Venstresiden av nasjonens balanse
Nasjonalformuen i 2016

Finansielt fond

8.6%

Petroleumsreserver

2.6%

Fysisk kapital

13.7%

NV Humankapital

75.0%

Kilde: Finansdepartementet
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Fordringssiden av nasjonens balanse

Totale eiendeler Totale forpliktelser

Realkapital

Humankapital

Naturressurser

Finansiell kapital

Konsum

Privat konsum

Offentlig konsum
Diskresjonære utgifter
Lovp̊alagte forpliktelser

Konsum

Privat konsum

Offentlig konsum
Diskresjonære utgifter
Lovp̊alagte forpliktelser
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Fondsmekanismen

Oljefondet
(SPU)

Statsbudsjettet

Offentlige utgifterAvkastning p̊a fondet

Handlingsregelen

3% av fondsverdien

Offentliges petroleumsinntekter Alle andre offentlige inntekter

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Statens årlige budsjettbalanse: stilisert
Statens utgifter

Statens utgifter: konstante eller motsykliske

Statens andre inntekter: konstante eller medsykliske

Differansen mellom statens utgifter og statens inntekter ex.
overføring fra SPU: konstant eller motsyklisk

Aritmetisk umulig: forene denne konstante eller motsykliske
differansen ved bruk av en volatil (og potensielt medsyklisk)
finansiell formue

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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— Men det har jo g̊att s̊a bra?!

Åpenbart dels dyktighet. Men ogs̊a flaks og strukturelle forhold

Flaks: vi har blitt kompensert for å bære store mengder
finansiell risiko, men risikoen har ikke materialisert seg

1. Det lengste oppgangsmarkedet p̊a verdens aksjebørser

2. Fallende renter som gir bokført verdiøkning p̊a
obligasjonsporteføljen

3. Markedene snudde forbløffende raskt etter finanskrisen i
2008/09

Strukturelle forhold: statsbudsjettet mer eksponert for
finansiell risiko enn før

1. Høyere aksjeandel

2. Større andel av offentlige budsjetter finansieres ved
overføringen fra SPU

3. Lavere oljeinntekter/innflyt, særlig relativt til størrelsen til SPU

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Mork-utvalgets anbefalinger: enighet og uenighet

Enighet:
1. Eiendelssiden av nasjonens balanse: formuesoverføringen fra

petroleumsreserver til finansielle eiendeler har redusert risikoen knyttet til den
samlede nasjonalformuen. Det er et argument for å øke aksjeandelen.

2. Utgiftssiden av nasjonens balanse: En større andel av offentlige utgifter
finansieres i dag med overføringer fra det finansielle fondet og tilflyten er
mindre. Begge er argumenter for å redusere aksjeandelen.

3. Forvalter har begrensete muligheter til forsøk p̊a finansiell næringsvirksomhet,
som investeringer i unoterte, ikke-transparente markeder, hvilket tillater mer
systematisk risikoeksponering enn det som ellers ville vært tilr̊adelig

4. “Jag etter avkastning” er en farlig feilslutning

Uenighet:

Avveiingen mellom 1. og 2.: Vektleggingen av behovet for stabile offentlige

utgifter og hvorvidt det er økonomisk og politisk mulig å gjennomføre

strukturelle endringer i finanspolitikken for bedre å h̊andtere finansiell risiko

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Er forvaltningen for den enkelte kunde riktig innrettet?
0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”

Mork-utvalgets anbefalinger: enighet og
uenighet

1. Punkt 1 i utvalgets anbefaling (aktiva-siden i balansen) viser rett til
punkt 1 i denne presentasjonen — bør aksjeandelen endres frem
mot pensjonsalder

2. Punkt 2 i utvalgets anbefaling (passiva-siden i balansen) viser rett
til punkt 2 i denne presentasjonen — bør allokeringen til Norge vs.
resten av verden endres frem mot pensjonsalder

3. Punkt 3 i utvalgets anbefaling (mindre rom for diskresjonære
veddemål i ikke-transparente markeder gir større rom for systematisk
risikotaking) viser rett til punkt 3 i denne presentasjonen — unotert
eiendom og pe



Disposisjon

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”

Kort detour: anslag p̊a verdiskaping fra
oljefondskonstruksjonen

1. Bør risiko endres frem mot pensjonsalder?

Hvor høy bør aksjeandelen være?

2. Bør regionallokering endres frem mot pensjonsalder?

3. Bør illikvide investeringer (PE og unotert eiendom) tas med?

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”
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Oljefondskonstruksjonen: anslag p̊a verdiskapingen
“Bak-p̊a-konvolutten-anslag”

Sharp: forholdet mellom avkastning og risiko

SR =
Forventet meravkastning over risikofri rente

Standard avvik
=

IE(Rm)− Rf

σm

Historiske tall: Sharpe-ratioen i størrelsesorden 0,4 til 0,5

Omtrent niv̊a p̊a historiske data

Avk. p̊a en global aksjeportefølje har et std.avvik p̊a ≈ 14

Endr. i verdien av oljereserver har et std.avvik p̊a ≈ 26

Anta i tillegg samme forv. avk. p̊a olje og en global
aksjeportef.

0. Anslag p̊a verdiskapingen
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Anslag p̊a verdiskapingen, forts.

Anslag p̊a verdien av diversifisering av nasjonalformuen fra
oljereserver til en global aksjeportefølje, målt i forv.
meravkastning.
“Hva er verdien av å redusere formuesusikkerhet med 12pp?”

IE(Rm)− Rf = (σo − σm) · SR = (26− 14) · 0, 45 = 5, 4

Mao. 540 basispunkter. Dette er finansiell verdiskaping – i
skarp kontrast til realisert avkastning for fondets
referanseindeks.

0. Anslag p̊a verdiskapingen
18/36



Disposisjon

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”

Kort detour: anslag p̊a verdiskaping fra
oljefondskonstruksjonen

1. Bør risiko endres frem mot pensjonsalder?
Hvor høy bør aksjeandelen være?

2. Bør regionallokering endres frem mot pensjonsalder?

3. Bør illikvide investeringer (PE og unotert eiendom) tas med?
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Burde aksjeandelen endres med tidshorisont (alder)?

1. Bør finansiell risikotaking endres med alder?
21/36



Burde aksjeandelen endres med tidshorisont (alder)?

Mossin (1968), Samuelson (1969), Merton (1969)

⇒ Alle bør delta i finansmarkedene

⇒ Aksjeandel bør ikke endres med alder (eller formue)

Antakelser: ingen arbeidsinntekt, ingen autokorrelasjon i
avkastning, konstant risikoaversjon og separable preferanser

1. Bør finansiell risikotaking endres med alder?
21/36



Men data er fasiten...

Figure 3. Risky share of financial wealth by cohort. This figure plots the average risky
shares of households’ financial portfolios conditional on participation, for selected cohorts by age.
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Figure 4. Financial wealth by cohort. This figure plots the average financial wealth for
selected cohorts by age. Values are in 1995 USD, and the wealth profiles are corrected for mortality
following Attanasio and Hoynes (2000), as outlined in Appendix B.
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Men data er fasiten...(2)
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Figure 5. Estimation: risky asset market participation and risky share. The left panel in
the figure plots the life-cycle patterns for both risky asset market participation and the conditional
risky share of financial wealth, which are estimated using the Heckman selection equation applying
the Deaton and Paxson (1994) methodology reported in columns (1) and (2) of Table III. The right
panel applies the cohort-proxy methodology reported in columns (3) and (4) of Table III. For the
selection/participation equation, we plot the marginal values of the estimated underlying probit
equation, and for the risky share, the age coe!cients of the outcome equation in the Heckman
model.
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Estimation: Exit from Risky Asset Markets

Figure 6. Life-cycle patterns of entry to and exit from risky asset markets. These figures
plot the estimated life-cycle patterns of entry to and exit from risky asset markets, defined by the
two sets of measures in Table II imposing the Deaton-Paxson (1994) restriction of zero-sum time
e"ects (see Section II.B).
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Bodie, Merton, Samuelson (1991)
Studerte betydningen av arbeidsinntekt for porteføljevalg
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Bodie, Merton, Samuelson (1991)
Studerte betydningen av arbeidsinntekt for porteføljevalg
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Benzoni, Dufresne, Goldstein (2007)
Studerte betydningen av arbeidsinntekt for porteføljevalg

Bodie, Merton, Samuelson (1991) kunne ikke gjøre rede for
“humpen” i deltagelse og gjennomsnittlig aksjeandel

Nær null samtidig korrelasjon mellom arbeidsinntekt og
aksjeavkastning

Positiv korrelasjon mellom arbeidsinntekt og aksjeavkastning
p̊a 15-20 års sikt

⇒ For unge vil n̊averdien av fremtidig arbeidsinntekt ha
risikoegenskaper som aksjer

⇒ Etterhvert som man nærmer seg pensjonsalder, vil n̊averdien
av fremtidig arbeidsinntekt mer og mer ha risikoegenskaper
som obligasjoner

1. Bør finansiell risikotaking endres med alder?
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Disposisjon

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”

Kort detour: anslag p̊a verdiskaping fra
oljefondskonstruksjonen

1. Bør risiko endres frem mot pensjonsalder?

Hvor høy bør aksjeandelen være?

2. Bør regionallokering endres frem mot pensjonsalder?

3. Bør illikvide investeringer (PE og unotert eiendom) tas med?
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Bør regionvekter endres med alder?
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2. Bør regionvekter endres med alder?
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Bør regionvekter endres med alder?

Om vi bare tar hensyn til kundenes eiendelsside

Klassisk resultat: uforst̊aelig høy vekt i hjemlige aksjer (“home
bias puzzle”)

Optimalt å shorte norske aksjer siden vi uansett har s̊a stor
eksponering mot norsk økonomi(?)

Om det skal være grunner for å holde norske aksjer og
eventuelt øke beholdningen mot pensjonsalder,Z må svaret
finnes p̊a fordringssiden

Hviler p̊a at vi ønsker å konsumere norske varer og vi ønsker å
sikre denne kjøpekraften

Avhengig av langsiktige korrelasjoner mellom økonomisk vekst
i Norge, realvalutakurs og særnorsk børsutvikling

2. Bør regionvekter endres med alder?
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Disposisjon

0. Rammeverk: aksjeandelen i “Oljefondet”

Kort detour: anslag p̊a verdiskaping fra
oljefondskonstruksjonen

1. Bør risiko endres frem mot pensjonsalder?

Hvor høy bør aksjeandelen være?

2. Bør regionallokering endres frem mot pensjonsalder?

3. Bør illikvide investeringer (PE og unotert eiendom) tas
med?
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Pris er lik:
forventete neddiskonterte fremtidige utbetalinger

pt = Et [mt+1 · xt+1]

hvor

pt er prisen p̊a tid t

Et er forventingen p̊a tid t

mt+1 er diskonteringsfaktoren mellom tid t og tid t + 1

xt+1 er utbetalingen p̊a tid t + 1

3. Bør illikvide investeringer tas med?
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Priser er like neddiskonterte utbyttebetalinger

Utbetaling, xt+1, kan være summen av

utbytte utbetalt mellom denne og neste periode, dt+1

+ prisen p̊a verdipapiret neste periode, pt+1

so

pt = Et [mt+1 · xt+1]

3. Bør illikvide investeringer tas med?
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Priser er like neddiskonterte utbyttebetalinger

Utbetaling, xt+1, kan være summen av

utbytte utbetalt mellom denne og neste periode, dt+1

+ prisen p̊a verdipapiret neste periode, pt+1

so

pt = Et [mt+1 · (dt+1 +Et+1[mt+2 · (dt+2 +Et+2[mt+3 · (dt+3 + pt+3)])])]
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Priser er like neddiskonterte utbyttebetalinger

Utbetaling, xt+1, kan være summen av

utbytte utbetalt mellom denne og neste periode, dt+1

+ prisen p̊a verdipapiret neste periode, pt+1

so

pt = Et [ mt+1dt+1︸ ︷︷ ︸
n.v. av utb., t + 1

+mt+1mt+2dt+2︸ ︷︷ ︸
n.v. av utbytte t + 2

+ mt+1mt+2mt+3dt+3︸ ︷︷ ︸
n̊averdi av utbytte p̊a tidsp. t + 3

+ . . .]

3. Bør illikvide investeringer tas med?
31/36



Priser er like neddiskonterte utbyttebetalinger

Utbetaling, xt+1, kan være summen av

utbytte utbetalt mellom denne og neste periode, dt+1

+ prisen p̊a verdipapiret neste periode, pt+1

so

pt = Et [ mt+1dt+1︸ ︷︷ ︸
n.v. av utb., t + 1

+mt+1mt+2dt+2︸ ︷︷ ︸
n.v. av utbytte t + 2

+ mt+1mt+2mt+3dt+3︸ ︷︷ ︸
n̊averdi av utbytte p̊a tidsp. t + 3

+ . . .]

Endringer i priser kan skyldes endringer i

1. fremtidige utbytter: dt+1, dt+2, dt+3, . . .

2. hvordan fremtidige utbytte verdsettes i dag:
mt+1,mt+2,mt+3, . . .

3. Bør illikvide investeringer tas med?
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Fugleperspektiv p̊a systematiske studier i finans

pt = Et [mt+1 · xt+1]

1. På 1970-tallet antok ledende forskere som Jan Mossin, Eugene Fama og
mange andre at markedets pris p̊a risiko, ergo finansmarkedenes
diskonteringsfaktor, var omtrent konstant. De mente derfor at hvordan
endringer i forventninger om fremtidige utbytter p̊avirket priser, ‘testing
market efficiency,’ ga et rammeverk for forskning i finansiell økonomi

2. John Cochrane, presidential address to the American Finance Ass., 2011:

“Finance research today is really all about the ‘discounted’ part: How risk
premia vary over time and across assets, why they do so, and how to
apply this understanding.

‘Efficiency’ isn’t wrong, it just doesn’t describe the focus of what we do.”

3. Bør illikvide investeringer tas med?
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Diskonterinsfaktorvariasjon: Indirekte avledbar
“Hansen Jagannathan Bound”

Fra den samme grunnleggende prisingsidentiteten,

pt = IEt [mt+1 · xt+1],

kan vi utlede

σ(mt+1)

IEt [mt+1]
≥ sup

∥∥∥∥∥ IEt [Rt+1 − Rf
t+1]

σ(Rt+1)

∥∥∥∥∥
⇒ Forholdet mellom standardavviken og forventningen til den

stokastiske diskonteringsfaktoren må være høyere enn Sharpe-
ratioen p̊a noen portefølje

⇒ Vi kan observere Sharpe-ratioen. Fra denne sammenhengen
og fra det vi kan observere s̊a kan vi slutte at markedets
implisitte diskonteringsfaktor er svært volatil.

3. Bør illikvide investeringer tas med?
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Studere data gjennom lensene til enkel teori

Data:
Real-kvanta er relativt stabile

aggregerte utbytter

aggregerte fortjenester

aggregerte konsum

aggregerte verdiskaping / BNP

Prisene p̊a børsnoterte finansielle aktiva er volatile

⇒ Diskonteringsfaktoren i børsnoterte markeder er svært volatil

⇒ Det gir fint lite mening å sammestille

avkastning p̊a børsnoterte investeringer
avkastning p̊a unoterte investeringer som er beregnet med en
regnskapsmessig diskonteringsfaktor

3. Bør illikvide investeringer tas med?
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avkastning p̊a børsnoterte investeringer
avkastning p̊a unoterte investeringer som er beregnet med en
regnskapsmessig diskonteringsfaktor

3. Bør illikvide investeringer tas med?
34/36



Studere data gjennom lensene til enkel teori

Data:
Real-kvanta er relativt stabile

aggregerte utbytter

aggregerte fortjenester

aggregerte konsum

aggregerte verdiskaping / BNP

Prisene p̊a børsnoterte finansielle aktiva er volatile

⇒ Diskonteringsfaktoren i børsnoterte markeder er svært volatil

⇒ Det gir fint lite mening å sammestille
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“Unoterte investeringer gir stabil avkastning og k.s.”
Oppsummering

Stabile kontantstrømmer?

Ja Som børsnoterte aksjer

Stabil avkastning? Ved konstruksjon

Realaktiva? Ja Som børsnoterte aksjer

Inflasjonsbeskyttelse? Ja Som børsnoterte aksjer

Verdsettelses- og styringsutfordringer knyttet til unoterte
investeringer kan gi store potensielle gevinster til de som har slike
egenskaper og er i stand til utnytte dem

3. Bør illikvide investeringer tas med?
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Oppsummering

0. Investeringsstrategien til SPU kan være et nyttig rammeverk
for å nærme seg b̊ade aksjeandel og regionallokering for
forskjellige aldersgrupper, særlig n̊ar de nærmer seg
pensjonsalder

1. Egenskaper ved andre aktiva, og særlig n̊averdi av fremtidig
lønnsinntekt, er antakelig viktig for å forst̊a og for å gi r̊ad om
aksjeandel

2. Egenskaper ved planer for bruk er antakelig viktig for å forst̊a
og for å gi r̊ad om allokering til Norge vs. resten av verden

3. Unoterte investeringer kan være fornuftig for noen, men ikke
la noen bli lurt av sjargong som “stabile kontantstrømmer”,
“stabil avkastning”, “realaktiva” eller “inflasjonsbeskyttelse”

Oppsummering
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Vedlegg
Lenker

«Finanspolitikken og usikkerhet om verdien av SPU»
http://espenhenriksen.page.link/20181127Modellutvalget

«The bond-equity allocation of the Norwegian sovereign
wealth fund» VoxEU.org 18. oktober 2016

Vedlegg
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Academic:
http://sites.google.com/site/espenhenriksen/

Other professional:
https://www.linkedin.com/in/espenhenriksen/

Distractions:
https://twitter.com/espenhenriksen/

Fun:
https://www.strava.com/athletes/espenhenriksen/

Email BI: espen.henriksen@bi.no Email UCSB: espen@econ.ucsb.edu

Email priv.: espen.henriksen@gmail.com

Cell. Norway: +47-9225-2866 Cell. USA: +1-412-567-1200

Skype: espen.henriksen Google hangouts: espen.henriksen

Vedlegg: visittkort
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