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Portef0ljefokus: 

Optimistenes triumf 
De siste hundre arene har vrert optimistenes triumf. Optimistene 

har gradvis 0kt risikoen gjennom 1900- og 2000-tallet, med start 

hell. 
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Aktivaallokering siden 1900: Ha,rvard, Princeto1n, Yale og Cambridge

Trym Riksen 
Formuesforvaltning 

ntelligente og godt informerte inves
torer har i over hundre ar redusert 
plasseringene i sikre obligasjoner og 

dermed 0kt risikoen. Fordi aksjer har gitt en 
betydelig meravkastning over risikofri rente, 
har strategien vcert vellykket. I 2002 ga Dim
son, Marsh og Staunton ut boken Triumph 

of the Optimists. I forordet slcrev de tre at "vi 
presenterer avkastningen i aksjer, obligasjo
ner og statskasseveksler over svrert lang tid. 
Studien var viser at risikotagerne, som pa op
timistisk vis investerte i aksjer, var den grup
pen som triumferte over tid". 

Initielt h0y obligasjonsandel 

Nyere data fra blant annet den nevnte Dim
son, samt Chambers og Foo (2014, 2015), 

avdekker hvordan en intelligent og godt 
informert gruppe investorer har plassert 
kapitalen siden 1900. Til forsl<jell fra Norge 
er ledende universiteter i USA og Storbri
tannia mer selvfinansierende. Finansierin
gen av universitetene st0ttes av universitets
stiftelser, sal<alte endowments, som i noen 
tilfeller har milliardportef0ljer og en inves
teringsorganisasjon. Av apenbare grunner 
har disse endowments alltid hatt tilgang til 
h0y kompetanse som er tilknyttet univer
sitetene. 

I denne gjennomgangen ses det pa 
aktivaallokeringen siden 1900 i tre store 
universitetsstiftelser ved Cambridge, 
Harvard, Yale og Princeton. Aktivaallo
keringen, det vil si fordelingen av kapitalen 
mellom al,sjer, obligasjoner og 0vrige inves
teringer, er vist i figuren. Vi ser at andelen 
obligasjoner var stabil og utgjorde omtrent 
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• .AJtcmative inve!ter1 n�r

halvparten av portef0ljen frem til 1920-tal

let. Rundt 1900 var det eiendom som ut
gjorde den andre halvparten, inkludert i 
gruppen "alternative investeringer" i figu
ren. Arsaken til at universitetene plasserte 
i eiendom og obligasjoner, var nok at disse 
investeringene gir l0pende utbetalinger 
fordi det kan vrere praktisk. Hvis univer
sitetet har et behov for a hente ut la oss si 
fem prosent av universitetsfondets verdi i 
aret for I0pende drift med videre, er det en 
fordel om de arlige utbetalingene fra rente
og eiendomsinvesteringene overstiger disse 
fem prosentene, slil< at man unngar a tcere 
pa grunnkapitalen. 

Etter hvert mer aksjer 

Fra 1920-tallet av begynner imidlertid bade 
obligasjons- og eiendomsandelen a falle. 
Inn kommer aksjeinvesteringer i stedet. Fra 
a ha utgjort nrer ingenting av portef0ljen for 
over hundre ar siden, ble over halvparten av 
kapitalen plassert i aksjer i tiarene etter Den 
andre verdenskrig, fra 1950-tallet til 1970-tal
let.Det er flere fal<torer som kan forklare 
dette sl<iftet. For det f0rste ble lil<viditeten i 
kapitalmarkedene stadig bedre, slik at man 
like gjeme kan selge verdipapirer som a ven
te pa utbetalinger i form av renter og utbyt
te. For det andre begynte forstaelsen av kapi
talmarkedene virkelig a ta form, i den grad 
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at kompetente universitetsfond il<ke kunne 
ignorere det langsiktige rasjonalet for aksje
investeringer. Skiftet til al<sjer kan kalles den 
f0rste innovasjonen i universitetenes inves
teringsstrategi. Dette skiftet ble praktisert av 
bade de amerikanske universitetsstiftelsene 
og britiske Cambridge. 

Na: Knapt risikofrie plasseringer 

Den andre innovasjonen kom pa 1980-tal
let, men bare i USA og ikke i Storbritannia. 
Fra 1980-tallet av reduserte amerikanske 
universitetsstiftelser ikke bare obligasjons
andelen i portefizsljen, men ogsa al<sjeande
len. I de likvide og l<onvensjonelle al<tiva
klassenes sted kom alternative investeringer 
som private equity, venture og hedgefond 
i stedet. I dag ser universitetsstiftelsenes 
investeringsportef0lje ganske annerledes 
ut enn i 1900. L0pende utbetalinger pa kort 
sil<t er erstattet med mer risikofylte, lang
silctige investeringer som ofte er illil<vide pa 
kortere silct. Jeg har papel<t to skift eller in
novasjoner, nemlig skiftet til al,sjer og sen
ere til alternative investeringer. Men det 
overskyggende skiftet - som fanger opp be
gge de to nevnte portef0ljeinnovasjonene 
- er beslutningen om a 0ke risikoen i por
tef0ljen i den grad at det knapt er risikofrie
plasseringer igjen i verdens st0rste univer
sitetsfond. ■


