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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)

MSCI WORLD QUALITY INDEX



Arnes definisjon av kvalitet - En reise gjennom kvalitetsbegrepet

Sammenhengen mellom kvalitet og robusthet er ikke noe nytt!

Kvalitet er udefinerbart og består av noe ekstra

Akademia, faktorinvestering og forskning på meravkastning3
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- Har lenge vært kjent at kvalitetshus er de som tåler uvær og 
stormer best. Ergo, at kvalitet og robusthet hører sammen.

- Zen and The Art of Motorcycle Maintenance
- Kvalitet ikke kan defineres på forhånd, men kun i etterkant

- Eugen Fama og faktormodellerer «definerer» kvalitet
- Verdi betyr liten forskjell mellom markedspris & egenkapital



Arne sin definisjon av Kvalitet - Kvalitetstriangelet

Historiske resultater
(f.eks marginer)

Ledelse 
(f.eks avkastning på investert kapital)

Estimerbarhet
(f.eks moat)

● Sterke konkurransefortrinn

● “Antifragility” - relativt stabil drift i hele markedssyklusen

● Ledelse med langsiktig syn

● Lang historikk med god drift og resultater

● Relativt enkelt å forstå samt estimere fremtidsutsikter

● Lønnsom drift (høy avkastning på investert kapital)

● Stabile og høye marginer både på brutto-og driftsnivå

● Økende inntjening per aksje (EPS) og fri kontantstrøm per aksje 

● God kapitalallokering med hensyn til utbytte/tilbakekjøp og M&A

● Lav belåningsgrad

KvalitetstriangeletKvalitet

Kvalitet



En kvalitetsinvestor må ha stor respekt for statistikk og “riktig pris”

Noen viktige prinsipper

● “Alt” i naturen fordeler seg basert på en normalfordeling

○ Det mest sannsynlige

○ Det nest mest sannsynlige

○ Det mindre sannsynlige

○ Det høyst usannsynlige

● Punktestimat, som at prisen på aksje er 100 kr og ikke 105

skaper stor risiko for avvik

● Bedre å være ydmyk når det kommer til prising og forholde seg 

til prisintervaller 

● «Aksjen er sannsynligvis riktig priset mellom 95-105 kr»

● Burde ikke være så redd for å «overbetale» litt fordi det er verre 

å miste toget enn å betale litt for mye for å bli med på turen



Kvalitet
Kvalitet har den som produserer noe mer effektivt enn 
andre og som bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Rogers definisjon av kvalitet



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



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.



Visa

● Deler kortbetalingsmarkedet med Mastercard

● Tjener penger hver gang noen bruker et kort

● Meget sterk nettverkseffekt

● Dobbelt så mange transaksjoner som Mastercard

● Eksepsjonell vekst mtp størrelsen

● Svært gode marginer og lønnsomhet

● Stort potensialet i fremadstormende markeder



Berkshire Hathaway
• Insurance, Cash Cow, Stable outlook

• Mega Cap – Value/Growth (Top 10)

• Strong brand relationship (Resonance)

• Need to take adv. of financial strength and build 
selectivly/Maintain position

• Humbleness is key



PepsiCo

● Deler drikke-og snacks markedet med Coca Cola

● Diversifisert produktportefølje

● Et av verdens mest kjente merkevarer

● Opererer i et konsolidert marked

● Økende EPS og tilbakekjøp av aksjer

● Stabil, salget falt bare -0,5% under finanskrisen

● 57 år med økende utbytte



Enphase Energy
• Solar, Star, Positive outlook

• Large Cap - Growth (Top 5 000)

• Strong brand response (Feelings)

• Need to stay ahead of the curve and invest to 
build/maintain and improve

• Good works is key



Alphabet Inc / Google

● Dominerer online søkemarkedet med 80% andel

● Enten betaler man eller så er man produktet

● Ekstremt sterk merkevare med verbet “Å google”

● Blitt raskt en attraktiv skyløsnings-spiller

● Tjener godt på Youtube og option i Waymo

● Fantastiske veksttall, marginer og lønnsomhet

● Bedre alternativ enn META for SOME eksponering



Take-Two Interactive Software
• Gaming, Star, Positive outlook)

• Large Cap – Value/Growth (Top 10 000)

• Strong brand response (Feelings)

• Need to stay ahead of the curve, but manage 
for earnings

• Patience is key


