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Kjøpsmuligheter innen bank og finans? 

Vårt utvalg av norske bank og finansaksjer viser en svak utvikling med en nedgang på 1,2% hittil i år, 

mens Oslo Børs viser en oppgang på 6%+. I 2017 var disse aksjene opp i snitt omkring 25%. 

En forklaring er blant annet at norske banker ikke har kompensert de økte innlånsrentene med økte 

utlånsrenter. Økte renter kan også være en risiko faktor for norske husholdninger som stadig øker 

belåningen i forhold til disponibel inntekt. Etter flere år med kraftig oppgang i boligprisene har vi 

gjennom det siste året sett en korreksjon i deler av markedet som har skapt frykt for videre nedgang 

og de konsekvensene det eventuelt kan få.   

Så langt i år har det vært stigende oljepris og fallende ledighet. En god kombinasjon for norsk 

økonomi, som reduserer sannsynligheten for store banktap på kort sikt. I snitt prises vårt utvalg til ca. 

10x fjorårets og årets inntjening og direkteavkastningen er på mellom 4 og 5%. DNB prises til 10x 

ganger forventet 2018 resultat. Det skal dog sies at andre nordiske banker som Swedbank og Nordea 

prises på samme nivåer, og med høyere direkteavkastning. 

I Sverige er det antageligvis enda høyere fallhøyde for boligprisene enn i Norge i og med at 

boligprisene der har økt med 45% siden 2010 mot «bare» 28% for Norge. Siden 1990 har norske 

boligpriser steget med 305% mens de svenske har steget med 250%. 

Flere av sparebankene prises på 8-9 x inntjeningen og mange av disse gir også solid 

direkteavkastning. Pareto Bank som er en nisjebank som blant annet finansierer nye boligprosjekter 

prises til 7 x inntjeningen.  

Konsumentbanker som Komplett og Norwegian Bank har hatt en svak utvikling blant annet på grunn 

av frykt for økte reguleringer fra myndighetene og kanskje også økt konkurranse.  

Gjensidige er ned med nærmere 25% fra nivåene tidligere i år blant annet på grunn av frykt for økt 

konkurranse innen bilforsikring og risiko knyttet til skadeutbetaling i forbindelse med flom i Sør 

Norge. Dette bør imidlertid være kortsiktige effekter. Aksjen er fristende på dagens nivåer. 

Utvalgte Norske Bank og finansaksjer 

 


