
 

 

Godt resultat i første kvartal 2017 

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, økte med 3,5 milliarder 
kroner til 215,8 milliarder i første kvartal 2017.  
- Oppgang i verdensøkonomien og økt optimisme internasjonalt bidro til gode resultater i 
første kvartal, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva.  
 
Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 1,7 prosent i første kvartal 2017. Det er 0,3 prosentpoeng 
bedre enn referanseindeksen vi sammenlignes med. Gjennomsnittlig avkastning siste ti år er 6,9 prosent, 
som er 1,0 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. Både aksjeporteføljen og renteporteføljen bidro 
positivt til differanseavkastningen i kvartalet og tiårsperioden. 
 
 - Vårt fokus på en ansvarlig og langsiktig forvaltning fortsetter å gi gode resultater, sier Olaug Svarva. 
 
Avkastningen for aksjeporteføljen var på 2,0 prosent i første kvartal. Det er 0,2 prosentpoeng bedre enn 
referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 1,2 prosent, som var 0,4 
prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Siste ti år er gjennomsnittlig avkastning for aksjeporteføljen 
6,1 prosent og for renteporteføljen 6,3 prosent, som er henholdsvis 1,4 og 0,8 prosentpoeng høyere enn 
referanseindeksen. 
 
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 31.03.2017, i millioner kroner: 
Statoil  17 483  
DNB  14 303  
Telenor  10 826  
Norsk Hydro  7 333  
Orkla  6 523 
Yara International 5 906  
Marine Harvest 5 471  
Schibsted  3 990  
Subsea 7  3 852  
Storebrand  3 291  
 

Foto av adm. direktør Olaug Svarva: http://www.folketrygdfondet.no/pressesenter/category151.html  
Last ned 1. kvartalrapport 2017 og tidligere rapporter:  
http://www.folketrygdfondet.no/kvartalsrapportering/category259.html  
Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, 93675345/marika.burvald@ftf.no 
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