
Et kvartal som tilsynelatende skulle virke til å bli normal tok 
en brå endring da Russland invaderte Ukraina torsdag den 24 
februar. Dette er først og fremst en humanitær katastrofe som 
også fører med seg uroligheter i aksje og rentemarkedene. 

 Aksjer
Etter et formidabelt børsår i 2021 ble første kvartal av 2022 
det motsatte. Kvartalet åpnet opp med negativ utvikling for 
både globale og norske aksjer, men Oslo børs falt mindre 
enn globale markeder på grunn av oppgang i oljeprisen på 
begynnelsen av året. Spesielt globale aksjer innen IT og kom
munikasjon, som Netflix og Snapchat, falt drastisk mye i løpet 
av kort tid. Grunnen er høyere renter og med en forventing 
om opptil fem rentehevinger av Federal Reserve (FED) i USA 
i år. Dette førte til volatile markeder, og traff spesielt vekst 
selskaper. Vekstselskaper er de som har en forventning om 
høy inntjening lengre frem i tid, og da høyere renter vil føre til 
økte kostnader nå som slår negativt ut for de selskapene som 
tjener mindre penger i dag. 

Februar måned ble nok en volatil måned. Invasjonen av 
Ukraina førte til kraftig fall både på europeiske, asiatiske og 
amerikanske børser. Krigen økte videre i styrke gjennom mars 
måned, og de økonomiske sanksjonene mot Russland viste 
seg å bli hardere enn forventet som blant annet utelukkelse av 
noen av de Russiske bankene fra det internasjonale betalings
systemet SWIFT og frysing av den russiske sentralbankens 
eierandeler i utlandet. Sektorer som gjorde det dårligst i 
februar var IT, kommunikasjon og syklisk konsum. De globale 
aksjemarkedene tok seg noe inn igjen i mars og leverte positiv 
avkastning måneden sett under ett. Oslo børs har vært den 
regionen som har klart seg best i løpet av februar og mars 
grunnet oppgang i oljepris og råvarematerialer. Den norske 
kronen har også styrket seg, som har ført til at valutasikrede 
fond har fått litt ekstra positiv avkastning. 

I lys av det som skjer i Ukraina har Storebrand valgt å eksklu
dere russiske selskaper, da Russland med sine handlinger har 
begått et brudd på folkeretten og staters rett til selvstyre. 

Eksklusjonen er basert på menneskerettighetsbrudd, innfø
ring av sanksjoner fra det internasjonale samfunnet og den 
norske regjeringens vedtak om at Oljefondet skal selge seg ut 
av landet. Det vil si at Storebrands fond lengre ikke har noen 
eksponering mot Russiske selskaper. 

Aksjemarkedene

Renter 
Det har vært et volatilt kvartal for renteporteføljen også, rente
oppgangen fra 2021 fortsatte inn i januar i 2022 og førte til 
at obligasjonsfondene fikk en tung start. Etter invasjonen falt 
statsrenter kraftig, men tok seg opp igjen i løpet av mars.  
Sentralbankenes tydelige signaler om rentehevinger, i hvert 
fall i USA og Norge, har ført til markant oppgang i rentekurven 
både i USA og Europa. Fortgangen i hevingen av renter er 
grunnet kraftig økning i inflasjon etter at økonomien har 
stabilisert seg etter pandemien. Dette har ført til at både 
selskapsobligasjoner og statsobligasjoner har falt i verdi det 
første kvartalet av 2022. 

Sentralbankrenter

Kvartalsrapport indeksprofiler
Innskuddspensjon
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Valuta
Pensjonsprofilenes investeringer er i stor grad sikret mot 
valuta og avkastningen påvirkes i liten grad av svingninger i 
valutakurser. Globale aksjer sikres med 70 % og renter er sikret 
med 100 %.  

Gode Penger
Alle Storebrands investeringer har FNs bærekraftmål som en 
integrert del av forvaltningen. Vi jobber for å gi våre kunder en 
bedre og bærekraftig pensjon ved å investere mer i fremtids
rettede løsningsselskaper, vi reduserer risiko ved å utelukke 
selskaper som er involvert i uakseptabel selsapsvirksomhet, 
og vi er en aktiv eier som påvirker selskapene i en mer bære
kraftig retning. Storebrand er rangert som et av verdens mest 
bærekraftige selskap både i indeksen Global 100 og Dow Jones 
Sustainability Index, og Storebrand får høyest score på bære
kraft blant norske aktører i følge Etisk Pensjonsguide.

I 2020 lanserte vi vår nye klimastrategi hvor vi blant annet 
ekskluderer alle kull og oljesandselskaper og selskaper om 
driver lobbyvirksomhet mot Parisavtalen, da vi ønsker å bidra 
til å øke tempoet i det grønne skiftet.

I løpet av 2021 ble det lagt ned mye tid når det kommer til 
synliggjøring av vårt bærekraftsarbeid.  For vise effekten av 
de ulike bærekraftshensynene de ulike profilene tar har vi 
utviklet et bærekraftsdashboard som viser klimaavtrykket til 
innskudds pensjonen til din bedrift. Her kan man for eksempel 
se hva karbonavtrykket til porteføljen opp mot en sammen
lingbar indeks. 

Samtidig i mars innførte EU Offentliggjøringsforordningen 
(SFDR). SFDR skal enkelt fortalt bidra til mer transparens og 
mindre grønnvasking i bransjen, ved å lovpålegge offentlig
gjøring av bærekraftsinformasjon og hvilke hensyn fond 
tar. Som kapitalforvalter må man rangere alle fond i tre 

Avkastning aktivaklasser

Slik jobber vi for å gi deg 
bedre og bærekraftig 
pensjon
 

Aktivt eierskap
Vi stiller krav til selskapene vi investerer 
i og benytter vår posisjon som eiere til å 
påvirke selskapene til forbedring.

Vi velger bort
Vi utelukker selskaper som bryter med 
internasjonale normer og konvensjoner, 
eller er involvert i annen uakseptabel 
virksomhet.

Vi velger inn
Løsningsselskaper er selskaper som 
bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål. 
Selskapene identifiseres gjennom vår 
bærekraftsscore.

Våre pensjonsråd

Start pensjonsplanlegging tidlig
«Mitt pensjonstall» gir deg oversikt og hjelper deg i 
gang.

Reduser risiko gradvis over tid
Spareløsningen Anbefalt Pensjon tilpasser risikoen 
for deg.

ulike kategorier som er artikkel 9 (‘mørkegrønne’), artikkel 8 
(‘lysegrønne’) eller artikkel 6 (‘andre fond’). Alle Storebrand sine 
profiler er blitt klassifisert selv om det ikke er et lovpålegg i 
Norge enda og  har minst en kategori 8.
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Mennesker i ulike livsfaser har ulike sparebehov. Med Store
brand Anbefalt Pensjon får du en sparing som alltid er tilpasset 
deg og din alder. Våre porteføljer er robust bygd og satt 
sammen for å tåle kortsiktige svingninger som vi har sett i år.   

Riktig plassering til riktig tid 
I løsningen Storebrand Anbefalt Pensjon vil Storebrand sørge 
for at din pensjon er riktig investert til enhver tid. Som ung er 
det viktig å få pensjonsmidlene til å vokse mest mulig, og det 
investeres derfor med en høy aksjeandel. Når pensjonsalder 
nærmer seg, er det viktigere å sikre sin oppsparte pensjon. For 
å unngå store svingninger like før pensjonsalder, investeres 
gradvis mer av pensjonsmidlene i renter. Storebrand Anbefalt 
Pensjon gir deg en slik optimal tilpasset sparing gjennom livet. 

Slik utvikler aksjeandelen seg i Anbefalt Pensjon:

Storebrand Anbefalt Pensjon
Spareløsningen som tilpasses deg

Avkastning pr 31.03.2022 Fordeling pensjonsprofiler
Nåværende 
alder

Hittil i år Siste 3 år 
(årlig)

Siste 5 år 
(årlig)

Forsiktig Balansert Offensiv

<55 -3,3 % 11,6 % 10,1 % 0 % 0 % 100 %

60 -3,3 % 10,1 % 8,9 % 0 % 38 % 62 %

65 -2,9 % 6,3 % 5,7 % 42 % 58 % 0 %

70 -2,5 % 4,2 % 3,9 % 100 % 0 % 0 %

75 -2,5 % 4,2 % 3,9 % 100 % 0 % 0 %

80 -2,5 % 4,2 % 3,9 % 100 % 0 % 0 %

Vi gjør jobben for deg 
Vårt mål er å oppnå god avkastning på pensjonspen
gene dine, slik at du får mest mulig utbetalt når den tid 
kommer. For å oppnå dette fordeler vi pengene dine 
mellom profilene Offensiv, Balansert og Forsiktig. Pro
filene har ulik grad av risiko, og ved å kombinere disse 
tilpasser vi sparingen til alderen din. 

Historisk avkastning i Anbefalt Pensjon 
Storebrand Anbefalt Pensjon har levert god avkast
ning over tid. Yngre aldersgrupper har hatt en høyere 
avkastning med større svingninger, mens eldre har fått 
en lavere, men stabil avkastning. Et utdrag av avkastning 
for ulike aldere vises i tabellen under. Avkastningen er 
aldersavhengig ettersom hver alder har ulik sammenset
ning og risiko.  

Storebrand Forsiktig, Balansert og Offensiv ble opprettet 31. mars 2004. Storebrand Ekstra Forsiktig og Ekstra Offensiv ble opprettet desember 2011. 
*Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader, avkastningstall utover 12 mnd. er beregnet som årlig geometrisk gjennomsnittsavkastning. 
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning i porteføljene er bl.a. avhengig av markedets utvikling og porteføl-
jens risikoprofil. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursnedgang. 
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Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

Ekstra Forsiktig Indeks 
Ekstra Forsiktig Indeks passer for deg som ønsker svært lav 
risiko. Profilen investerer kun i rentepapirer. 

Forsiktig Indeks 
Forsiktig har en liten andel aksjer, og anbefales for deg med 
kort tid igjen til pensjonsalder eller som allerede er pensjonist. 

Balansert Indeks
Halvparten av Balansert Indeks er plassert i aksjer. Profilen er 
tilpasset en sparehorisont på 5 til 10 år.

Offensiv Indeks
Offensiv Indeks har 80 prosent aksjer, og forventes å gi god 
avkastning over tid. Samtidig forventes det også at den årlige 
avkastningen vil svinge i større grad. Profilen passer for deg 
med lang sparehorisont eller som tåler større svingninger i din 
pensjon. 

Ekstra Offensiv Indeks
Ekstra Offensiv Indeks investerer kun i aksjer, og passer for 
deg som vil ta ekstra høy risiko. 

Våre indeksprofiler
Spareprofiler tilpasset langsiktig pensjonssparing

Avkastning* 31.03.2022

Sammensetning av profiler

Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år 
Ekstra Forsiktig Indeks -1,6 % 1,2 % 1,4 %

Forsiktig Indeks -2,5 % 4,2 % 3,9 %

Balansert Indeks -3,3 % 7,8 % 7,0 %

Offensiv Indeks -3,3 % 11,6 % 10,1 %

Ekstra Offensiv Indeks -3,2 % 13,6 % 11,8 %
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*Oppstart Indeksprofiler var mai 2016. Alle avkastningstall er beregnet før forvaltningskostnader. Arbeidsgiver betaler forvaltningskostnaden for 
innskuddspensjon. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning i porteføljene er bl.a. avhengig av markedets 
utvikling og porteføljens risikoprofil. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursnedgang.

Gjennomsnittlig årlig 
avkasting siden 2016

10,9 %

 7,6 %

 4,1 %

  2,1 %

De fleste nye pensjonskunder velger Anbefalt Pensjon, hvor spareprofilene kombineres etter alder. Ønsker du å velge selv er det i 
tillegg mulig å velge spareprofil direkte. De ulike indeksprofilene er tilpasset pensjonssparingens ulike faser, fra sparing i ung alder 
til pensjon under utbetaling.
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