
 

 

Positiv utvikling i 1. halvår 

Stigende aksjemarkeder økte verdien på Statens pensjonsfond Norge til en ny 
rekordnotering på 220 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2017.  
- Vi ser at friskere vekst i verdensøkonomien, bedre inntjening i næringslivet og optimisme i 
finansmarkedene har løftet verdien av porteføljen, sier administrerende direktør i 
Folketrygdfondet, Olaug Svarva.  
 
Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 4,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2017, som tilsvarer 2,0 
prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen vi sammenlignes med. For første halvår 
samlet var avkastningen 3,7 prosent, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. 
 
Avkastningen for aksjeporteføljen var på 2,7 prosent i annet kvartal. Det er 0,3 prosentpoeng lavere enn 
referanseindeksen. For første halvår samlet var avkastningen 4,7 prosent, som er 0,1 prosentpoeng lavere 
enn referanseindeksen. 
 
Avkastningen til renteporteføljen var på 1,0 prosent i annet kvartal. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn 
referanseindeksen. Avkastningen per 30.06.17 for renteporteføljen var 2,2 prosent, som er 0,7 
prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. 
 
Folketrygdfondet har en lang tidshorisont for sine investeringer. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år 
er 6,5 prosent, som er 1,0 prosentpoeng høyere enn markedet.  
 
 
 
FAKTA 
 Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.  
 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, som er fellesskapets sparepenger. Kapitalen 

investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.  
 Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge sammenlignes med en referanseindeks som 

Finansdepartementet fastsetter. Referanseindeksen har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, 
fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden. 

 Største aksjebeholdninger per 30.06.2017, i millioner kroner: 
 

Statoil 16 274  
 

DNB 14 923  
 

Telenor 10 820  
 

Orkla 7 198  
 

Norsk Hydro 6 806  
 

Marine Harvest 5 834  

Oslo, 15.08.17 



 
 

 

 
Yara International 5 602  

 
Schibsted 3 759  

 
Storebrand 3 320  

 
Subsea 7   3 304  

 
 

 
Foto av adm. direktør Olaug Svarva: http://www.folketrygdfondet.no/pressesenter/category151.html  
Last ned 2. kvartalrapport 2017 og tidligere rapporter:  
http://www.folketrygdfondet.no/kvartalsrapportering/category259.html  
Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, 93675345/marika.burvald@ftf.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:93675345/marika.burvald@ftf.no

	Positiv utvikling i 1. halvår

