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– En god tommelfingerregel er at 
om man ønsker seg brede aksje-
fond i effisiente markeder, velger 
man indeksfond, sier partner 
Christian Kallevig Arnesen i 
Finansco.

Det første spørsmålet en 
fondsinvestor må stille seg er 
hvorvidt aktivt eller passivt 
forvaltede produkter passer best 
for de ulike aktivakategoriene.

– Eksem-
pler på dette 
e r  g l o b a l e 
aksjefond, 
USA-fond og 
Europa-fond.

Han på-
peker at ak-
tive forval-
tere sliter 
med å rett-
ferdiggjøre 
sine høyere 
kostnader i slike markeder, 
ettersom de sjelden har til-
strekkelig store informa-
sjonsfortrinn.

– Avkastningsstatistikk vi-

ser at dette er tilfellet, og at in-
deksfond over tid leverer bedre 
avkastning enn gjennomsnittet 
av disse aktivt forvaltede ak-
sjefondene, tilføyer Finansco-
partneren.

– Det motsatte har faktisk 
vært tilfellet i Norge, hvor ak-
sjemarkedet er mindre effisient.

avhenger av markedet
Investeringsdirektør Sturla 
Skogland i Forvaltningshu-

set påpeker 
at det er uli-
ke grader av 
markedsef-
fisiens.

– I et ef-
fisient mar-
ked har mar-
kedsaktørene 
t i l g a n g  t i l 
sa m me i n-
formasjon 
p å  s a m m e 

tidspunkt, likviditeten er god, 
og det er god analysedekning, 
forklarer han.

– Det betyr at markedet for 
store amerikanske selskapers 

aksjer anses som mer effisient 
enn for eksempel markedet for 
små europeiske selskapers ak-
sjer, som igjen er mer effisient 
enn markedet for selskapsobli-
gasjoner utstedt i lokal valuta i 
vekstmarkeder.

Daglig leder Hallstein Hol-
bek i Njord Kapitalforvaltning 
Sør legger til at effisiensen også 
kan variere fra sektor til sektor. 
Dette er en grunn til at han blant 
annet liker aktivt forvaltede 
fond med fokus på teknologi og 
helserelaterte aksjer.

en vanskelig oppgave
Skogland advarer at det selv 
i mindre effisiente markeder 
er vanskelig og tidkrevende å 
finne aktive forvaltere som vil 
klare å levere meravkastning.

– Generelt gjør de fleste pri-
vatpersoner derfor klokt i å velge 
indeksfond, både på rente- og ak-
sjesiden, råder han.

– De fleste privatpersoner 
kjøper aktive fond som har le-
vert god avkastning og selger 
fond som har skapt mindre sen-
sasjonell avkastning, men para-

doksalt har flere studier vist at 
en motsatt strategi har gitt bedre 
resultater.

Volatilitet er viktig
– Avkastningshistorikken er en 
av flere faktorer vi ser på når vi 
velger fond, men mest som sam-
menlikning med andre forvalte-
re innenfor samme region eller 
sektor, sier Holbek.

– Som indikator fremover 
bruker vi heller historisk vola-
tilitet og andre nøkkeltall, enn å 
vektlegge historisk avkastning.

Njord Kapitalforvaltning 
har også benyttet helt ny-
etablerte fond uten avkast-
ningshistorikk.

Da har fokuset vært på hvor-
vidt fondets investeringsmandat 
passet med Njords markedssyn, 
om strategien virket fornuftig og 
om forvalteren var kjent fra tid-
ligere.

Gransker driverne
Også Skogland i Forvaltnings-
huset legger relativt liten vekt 
på historisk avkastning.

– Vi fokuserer heller på å 
identifisere gode rammefor-
hold for at et forvalterteam kan 
lykkes i å skape gode resultater 
fremover, opplyser han.

– Eierstruktur, forvalters 
incentiver og co-investering, 
fondets størrelse og kapasitet, 

Viktige 
valg ved 
fondskjøp
Hvordan velger du verdipapir fondene som mest sannsynlig 
vil gjøre det bra over tid? Tre formuesforvaltere har svaret.
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samt åpenhet om og tilgang på 
data for våre analyser kommer 
foran god historisk avkastning.

Investeringsdirektøren 
påpeker imidlertid at det 
er viktig å forstå hva som 
har drevet et fonds tidligere 
avkastning og risiko – og 
hvorvidt dette samsvarer 
med fondets uttalte inves-
teringsprosess og investe-
ringsunivers.

– Det er ingen fasit på hva 
som er lang nok avkastnings-
historikk, men jo mer data man 
har, jo lettere er det å analysere 
driverne av resultatene og å se 
hvordan investeringsprosessen 
har fungert under ulike mar-

kedsforhold, forklarer han.

«Tracking error»
Skogland anbefaler at også 
indeksfond velges med omhu.

– Her bør man se på hvor godt 
fondet følger sin indeks, såkalt 
«tracking error», kjenne til hva 
indeksen inneholder og ikke minst 
at kostnadsstrukturen er konkur-
ransedyktig, sier han.

– For mindre effisiente mar-
keder bør man se ekstra nøye på 
tracking error i perioder med mar-
kedsnedgang.

Bra med kvinner
Kallevig Arnesen nevner an-
dre faktorer som historisk har 

sammenfalt med meravkast-
ning fra fond og forvaltere.

– Vi ser at høyere kvinneandel 
i forvaltningsteamet er positivt 
for avkastningen, og det samme 
gjelder, når forvalteren selv har 
«skin in the game» og når fondet 
holder en konsentrert portefølje, 
forklarer han.

– Skal man velge et aktivt for-
valtet fond, så ønsker man en for-
valter som dekker i hvert fall noen 
av disse punktene.

Klare standpunkter
Finansco-partneren mener 
dessuten at det er tull å betale 
høye forvaltningshonorarer, 
dersom den «aktive» forval-

terens portefølje er svært lik 
indeksen.

– Om fondet har høy såkalt «ac-
tive share», betyr det at fondspor-
teføljen avviker fra indeksens 
innhold, som igjen betyr at for-
valteren tar klare standpunkter 
i hvilke selskaper som velges, for-
klarer han.

– Det er bra og noe flere bør se 
etter.

Kallevig Arnesen nevner også 
at fondenes kostnadsnivå burde 
vurderes, enten det er snakk om 
aktivt eller passivt forvaltede ver-
dipapirfond.

Risikabel endring
Holbek tilføyer at bytte av en-

keltforvalter kan være nega-
tivt for verdipapirfond.

– Når en forvalter slutter, på-
virker ikke dette nødvendigvis 
fondets prestasjon, men det ska-
per usikkerhet og mange, typisk 
institusjonelle forvaltere, velger 
å selge fondet, forklarer han.

– Press på innløsning kan gjøre 
at fondet ikke klarer å prestere 
like godt som tidligere.

Holbek nevner uroen rundt 
forvaltningen og eierne av Ska-
genfondene senhøsten 2014, 
som resulterte i store nedsalg fra 
profesjonelle investorer. Tilsyne-
latende bidro dette til å svekke 
fondenes avkastning i lang tid 
etterpå.
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Fond Type
C Worldwide Asia Asia eks. Japan
DNB Teknologi Bransjefond, teknologi
Skagen m2 Eiendom, indirekte, global
Nordea 1 – Global Real Estate Fund Eiendom, indirekte, global
Danske Invest European Bond A NOK Euro, diversifisert rente
DNB Europa Indeks Europa, store selskaper
Odin Global Global, fleksibel kapitalisering
Odin Kreditt Globale obligasjoner
C Worldwide Emerging Markets Globale vekstmarkeder
Storebrand Global Indeks Globale, store selskaper
Nordea 1 – Global Portfolio Fund Globale, store selskaper
C Worldwide Stabile Aksjer Globale, store selskaper
KLP AksjeGlobal Indeks Globale, store selskaper
Nordea 1- Global Stable Equity Fund Globale, store selskaper
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Globale, store selskaper, verdi
Storm Fund II – Storm Bond Fund Høyrenteobligasjoner
Borea Høyrente Høyrenteobligasjoner
Danske Invest Horizon 80 NOK Kombinasjonsfond, aggressiv
Handelsbanken Aktiv 30 A1 Kombinasjonsfond, forsiktig
Alfred Berg Kombi Kombinasjonsfond, forsiktig
Danske Invest Horizon 50 NOK Kombinasjonsfond, moderat
Arctic Return Korte obligasjoner
DNB Aktiv Rente Korte obligasjoner
Skagen Avkastning Korte obligasjoner
Utsikt 2030 Livssyklusfond, 2026-2030
Utsikt 2040 Livssyklusfond, 2036-2040
DNB Grønt Norden Norden
SEB Norway Focus Fund Norge
Forte Norge Norge
Landkreditt Utbytte Norge
Danske Invest Norge Vekst Norge
Alfred Berg Gambak Norge
First Rente Obligasjoner
Forte Obligasjon Obligasjoner
DNB Obligasjon Obligasjoner
DNB Kredittobligasjon Obligasjoner
Danske Invest Euro Inv Grade Corp Selskapsobligasjoner
Handelsbanken USA Index Criteria A1 USA, store selskaper
Odin USA USA, store selskaper
Odin USA USA, store selskaper

 Kilde: Morningstar

NoRsKe foNd med moRNiNgsTaRs 
høyesTe RaTiNg (fem sTjeRNeR)

foNdeNes avKasTNiNgsfoRsKjelleR oveR Tid

 Brede norske fond Brede USA-fond Globale fond 
Seneste året:
Høyeste avkastning (aktiv) 24,1% 36,5% 38,1%
Beste indeksfond 10,5% 35,6% 31,4%
Laveste avkastning (aktiv) 5,3% 28,6% 3,2% 
Seneste 5 år:
Høyeste avkastning (aktiv) 15,4% 12,4% 14,8%
Beste indeksfond 8,7% 16,1% 13,5%
Laveste avkastning (aktiv) 6,0% 12,4% 6,0% 
Seneste 10 år:
Høyeste avkastning (aktiv) 13,5% 15,9% 15,5%
Beste indeksfond 10,3% 16,7% 15,1%
Laveste avkastning (aktiv) 6,9% 15,9% 7,9% 
Seneste 20 år:
Høyeste avkastning (aktiv) 10,1% 3,0% 10,5%
Beste indeksfond 8,7% 3,1% I.T.
Laveste avkastning (aktiv) 7,0% 3,0% 2,6%

 Kilde: oslo Børs
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AKTIV I MARKEDET: 
En forvalter i London.
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