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Kvalitetsfaktoren til MSCI består av:

• ROE (høy avkastning på egenkapital)

• Debt-to-equity (lav gjeldsgrad)

• Stable YoY earnings growth (stabil

årlig inntjeningsvekst)
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MSCI WORLD QUALITY INDEX



NOEN SELSKAPER ER BEDRE ENN ANDRE OG COMPOUND-
EFFEKTEN BLIR ENORM OVER TID - IKKE NORMALFORDELT

GJENNOM KRISER OG USIKKERHET STYRKER DISSE 
SELSKAPENE SINE RELATIVE POSISJONER

THOMAS DEFINISJON KVALITET..

SALGSVEKST

Vekst i salget er den eneste verdidriveren som ikke har 

noen langsiktige begrensninger

KAPITALAVKASTNING

Kombinasjonen god idè og kompetanse til gjennomføring gir 

høy kapitalavkastning og kjennetegner kvalitetsselskaper

MARGINSTABILITET

Stabiliteten i marginer forteller mye om robustheten i 

selskapets forretningsmodell

CASH-CONVERSION

Cash-conversion forteller både noe om selskapets 

investeringsbehov og samtidig regnskapskvaliteten



GOD RISIKOHÅNDTERING ER EN VIKTIG NØKKEL TIL 
SUVERENE LANGSIKTIGE FORVALTNINGSRESULTATER

FUNDAMENTAL RISIKO ER VIKTIGERE ENN AKSJENES 
VOLATILITET OG KOVARIANS TIL MARKEDET

..OG RISIKO

BELÅNING

Høy belåning bidrar til større svingninger i inntjening, øker 

risiko for vanskelig/dyr refinansiering og gir mindre fleksibilitet

SYKLISK FASE

Dette er et motsyklisk element som begrenser investeringer 

i selskaper når de har superprofitt

VERDSETTELSE

Ingen selskaper er så gode at de ikke kan bli dårlige 

investeringer i alle fall på kort sikt, om de blir kjøpt for dyrt



Kvalitet
Kvalitet har den som produserer noe mer effektivt enn andre og som 

bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Roger sin definisjon av kvalitet



Verdi = Integritet
Er du til å stole på selv i de dårligste tider?



In, out, to tough
Evnen til å sile ut «råtne epler» «in the blink of an eye» er nøkkel til 

langsiktig sukess i livet generelt, og ikke minst i aksjemarkedet.



Still de riktige spørsmålene
Vi har “Known knowns” og “known unknows”, men det som betyr noe
er “uknown unknowns”. For å finne disse må du mestre det å stille de 

riktige spørsmålene



Tenk i bilder
Som aksjeeier…visualiserer deg selv som en deleier av en bedrift som du 
forventer å være i på ubestemt tid, akkurat som du ville gjort om du eide 

en gård eller et hus.



Equinor
• Stabile inntekter og marginer over sykelen

• Solid/forsvarbar markedsposisjon (moat)

• Enorm evne til å absorbere «sjokk»

• Høy integritet



NovoNordisk
• Ledende global aktør innen bla insulin

• Voksende marked

• Suveren historikk

• Mye tilbakekjøp



Norsk Hydro
• Relativ stabile marginer over sykelen

• Sterk/forsvarbar global markedsposisjon

• Sårbar for langvarige nedturer, men finansielt 
balansert

• Høy integritet



Bahnhof
• #5 fiberoperatør i Sverige

• Entreprenørdrevet

• Tok 83% av alle nye kunder i 2021

• Svakt Q4 – noe one-offs

• Tipp-topp historikk

• Noe markedsvekst, men mest på markedsandel

• Ekspansjon mot Norge/Danmark



Tomra
• Stabile + attraktive marginer

• Betydelige vekstmuligheter (organisk + 
uorganisk)

• God evne til å absorbere «sjokk»

• Høy integritet

• ALLTID BILLIG 


