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Endringer av pensjonsprofilene  
 
DNB har i løpet av sommeren 2015 gjennomført noen endringer i forvaltningen av profilene ved å 
redusere eksponeringen mot det norske markedet noe, og samtidig introdusere 
høyrenteobligasjoner samt en liten andel aksjer i fremvoksende markeder i porteføljene.  
 

Norge utgjør kun 2-3 % av en verdensindeks og med en reduksjon av andel i Norge fra 25 til 20 % 
reduserer vi overvekten noe, men signaliserer fremdeles at vi har tro på at vi kan skape 
meravkastning i det markedet vi kan best. 
 
Aksjer i fremvoksende markeder:   
Fremvoksende økonomier utgjør 10 % av verdensøkonomien, og bør derfor inngå som en del av 
den internasjonale aksjeinvesteringen.  Det forventes at dette markedet de neste tiårene vil 
representere en økende andel av global verdiskapning. Til eksempel forventes Kina å bli større enn 
USA målt etter bruttonasjonalprodukt i løpet av de neste ti årene. Den formelle definisjonen på et 
fremvoksende marked er et land, hvis bruttonasjonalprodukt per innbygger er markant lavere enn 
gjennomsnittet for de utviklede økonomier 
 
Høyrenteobligasjoner i pensjonsprofilene: 
I en periode med lave renter blir søken etter gode kilder til avkastning om mulig enda viktigere. 
Høyrenteobligasjoner gir god renteavkastning, dog til en høyere risiko enn det som ligger i de 
andre renteplasseringene. Med et godt forvalterteam som kjenner risikoen i de underliggende 
investeringene har vi tro på at denne risikoen er godt ivaretatt. Høyrente er definert som 
verdipapirfinansiering til selskaper med kredittrating BB+ (hos S&P) eller lavere. Disse er mindre 
solide, slik at det er høyere sannsynlighet for konkurser, mislighold og potensielle tap. Investorer 
krever derfor en høyere risikopremie for å gi lån til slike bedrifter, og derfor har slike papirer en 
høyere løpende rente. 
 
Investeringsporteføljene som i dag inngår i Pensjonsprofilene er alle aktivt forvaltede porteføljer. 
Det er DNBs antagelse og erfaring at en gjennom aktiv forvaltning over tid vil være i stand til å 
generere meravkastning.  
 
Figuren nedenfor oppsummerer hvilke aktivaklasser pensjonsprofilene benytter med vekter. 
 

  

 

Pensjonsprofil 50 10 % 20 % 4 % 10 % 5 %16 % 35 %

Pensjonsprofil 80 8 % 10 % 2 16 % 56 % 8 %

Pensjonsprofil 30 20 % 20 % 25 % 5 % 6 % 21 %

Pensjonsprofil 10 25 % 7 %225 %40 %
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Høyrenteobligasjoner

Norske aksjer Internasjonale aksjer Fremvoksende markeder

Pengemarked Norske obligasjoner Internasjonale obligasjoner


