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Det er pause mellom forelesningene ved Handelshøyskolen Bl, og travle studenter haster mellom

klasserommene.

Ved et bord ved hovedinngangen sitter venninnene Kristine, Maria, Nooría og Cathrine. De er

alle godt påvei til å bli sivilokonomer, men ingen av dêm kan forelopigforestille seg åsatse

sparepengene på Borsen.

Ved utgangen av fjoråret var under en tredjedel av

aksjonærene på Oslo Børs kvinner.

Av de totalt 349.733 aksjonærer var kun 109.720 kvinner,

ifølge tall fra AksjeNorge.

Vìl duseom dukan slägutlene pãbÛrsen?Prov Aksje-NM

her!

- Jeg tror kvinner i større grad enn menn søker trygghet

når de skal spare, eller plassere pengene sine i noe, sier

Kristine Daae (21).

Hun og venninnene tror dette kan være en av årsakene til
at norske kvinner skyr aksjer og Oslo Børs.

- Menn har kanskje litt lettere for å gamble, enn det

kvinner har. I tillegg er menn gjerne mer interessert i

Børsen og aksjer. Jeg måtte ha lært meg mer før jeg ville

kjøpt aksjer, sier Nooria Akbar (21).

Dårligere selvtillit

Norge ikke er alene om å ha færre kvinnelige aksjonærer

enn menn. En studie fra National Bureau of Economic

Research, basert på data fra tJSA, Tyskland og Nederland,

viser at kvinner ikke bare i større grad i stor grad holder

seg unna Børsen, de har også mindre finansforståelse enn

menn.
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VIL KUNNE MER: Bl-studentene oB venn¡nnene Kristine Daae (fra. venstre), f\¡âria Aamodl, Nooria Akbar og Cathrine Eldrup Rise føler de burde kunne mer om markedene om de skulle
investerr i aksjer. FoTo: CECILIE STORBRÅTEN GJENDEI\4 824

Derfor skyr kvin ne r Børsen
Under halvparten av aksjonærene på Oslo Børs er kvinner. - Det er et spørsmål om
trygghet, mener kvi n nel ige ø konomistudenter.
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. Konkurranse som varerfra 19.

januar til 27. februar 20'15.

. I E24s aksjespill får deltakerne

100.000 kroner som kan brukes til
å handle aksjer på Oslo Børs.

Deltakeren som har høyest

avkastning ved konkurransens

slutt v¡nner.

. Det kåres ukesvinnere og en

hovedvinner.

. Du kan følge utviklingen i

konkurransen, få ekspertt¡ps og

lese intervjuer med deltakere og

profiler på Aksje-NMs

hjemmeside.

. Aksje-NM kan spilles på E24

gjennom pc, mobil ogtablet.

. Konkurransereglene finner du

her.

. Meld deg på herl



-Studíene viser også at kvinner gierne selv vurderer sin forståelse avfinans som dårligere enn

menns, detvil si at de hardårligere selvtllllt enn menn på dette området, sierf6rsteamanuensis i

finans Cha¡lotte llstergaard ved Bl.

H u n legger til at det på bakgrun n av studien også virker som dette gjelder for yngre kvinner, selv

om de er høyere utdannet enn generasjonen før.

- Funnene stemmeT overens med det generelle oppfatningen at kvinner er mindre interesserte ¡

tekniske og kvantitative fag, På Bl har vi færre kvinner enn menn på finansfagene, sier

Østergaard.

- Når det er sagt er det min oppfatning atjentene ikke gjør det dårligere i disse fagene enn sine

mannlige klassekamerater.

Tradisjon

I kantinen på Bl sitter økonomi og administrasjonsstudentene lness Saajeva (21) og Elita

Khasbulatova (22) med hver sin kaffekopp. De tror årsaken til at så få kvinner blir investorer kan

henge sammen med tradisjon.

-Tídligere har detvært slik at det er mannen som tar ansvaretfor investeringene og har hatt
kunnskapen som er nodvendigfor å handle aksjer. Dette henger kanskje litt igien, sier Saajeva.

Hun legger ogsåtil attid kan være en faktor, altså at kvinnergjerne prioritererfamilie og barn

fremfor å spekulere på aksjer.

- Jeg tror dette er i ferd med å endre seg. Det blir stadig flere jenter på disse utdanningene, så jeg

tror det vil endre seg med årene, sier Saajeva.

TRADISJONEN TRO: Bl-studentene lness Saajeva (t.v) og El¡ta Khasbulatova tror kvinners fravær fra

Børsen kan ha noe med tradisjon å gjøre. FOTO: CECILIE STORBRATEN GJENDEI\4 E24

Enig

Daglig leder Per Tollefsen i AksjeNorge er enig med de to Bl-studentene, og tror tradisjon har mye

å si for hvorfor kvinner fortsatt holder seg un na aksjer og børs.

- Dotto harnok noen merfundamentale årsaker, og ikke bare hvem som har mest penger.

Historisk, ogtil delsfortsatt, er næringslivet, og borsnoterte selskaper menns arbeidsområde
mer enn kvinners, aier han,

Han legger likevel til at stadig fler kvinner nå har penger i aksjefond, og at dette kanskje er et tegn
påatforskjellene eriferd med åjevnesegut,

- Menn har også dominert bank og finans og miljøene

knyttet opp til aksjer og aksjemarkedet, og dermed har

det også vært naturlig at dette er blitt et mannsdomi

område.

- I tillegg, og like viktig, er det at menn historisk har stått
for den vesentlige delen av familieinntekten og sånn

kunne bestemme hvordan sparing og investering

eventuelt sku lle skje, sier Tollefsen.

Dumt med tanke på pensjon

Førsteamanuensis Charlotte østergaard mener at
kvinners motstand mot aksjeinvesteringer kan virke

hemmende på blant annet pensjonssparingen.
HANDLER OM PENGER: Daglig leder John

- Dette kan bli problematisk, fordi flere og flere land går PeierTollefsen i Aksje Norge

over til pensjonsmodeller hvor folk selv tar ansvar for Foro: KNUT FJ ELDSTAD

pensjonssparingen, sier Østergaard.

Hun mener at ved å unnlate å søke kunnskap om personlig økonomi og økonomisk planlegging

har kvinner dårligere forutsetninger for å gjøre riktige valg om pensjonssparingen.



- De risikerer å stå i en dårligere situasjon finansielt når de kommer i pensjonsalderen, sier

Østergaard.

I LES OGSÄ: Elixia-gründer Bjørn Maaseide til AksJe-NMs deltagere: - Du mä ha mye flaks
om du skal slå ekspertene

F¿srretotalt

Antallet aksjonærer på Oslo Børs har sÌden 20.13 sunket både blant menn og kvinner. Men mot

slutten av 2014 økte antallet med om lag 2000 til 349.733 fra andre til tredje kvartal, ifølge tall fra

AksjeNorge.

- Generelt er antallet private investorer uavhengig av kjønn sunket på Oslo Børs. Det har også

alltid vært slik at det er f lest menn blant investorene, sier Kom munikasjonssjef Geir Harald Aase

ved Oslo Børs.

Dette er fortsatt 1 0.467 fæ¡re enn det var ved utgangen av 20 1 2.

Selv om antallet aksjonærer har falt er aksjemassen høyere nå enn den var for tre år siden,

Tilsammenforualteraksjonærene på Oslo Bors investeríngertilen verdiav 69,83 milliarder

aksjer, hvorav 54 mílliarder av diege eies av menn.

- Arsaken kan rett og slett henge sammen med at menn på investeringsfronten er mer selvsikre

og tar større sjanser, slik at aksjehandel kanskje ligger nærmere menn enn kvinner. Mye handler

om tradisjonelle kjønnsroller der sparing har vært mannegreie, sier Aase.

Tilbake på Bl reiser venninnene Kristine, Maria, Nooria og Cathrine seg fra bordet de har hatt i

pausen og går mot et av skolenes klasserom.

- Kunne du tenke deg å utfordre gutta i Aksje-NM?

- Ja, kanskje det. Menjegtrorjeg måtte lest meg litt meroppforjegtok en sjansen påå delta på

en konku¡ranse som det, sier Nooria Akbarfor hun forsvinner inn i okonomiforelesningen.

VII du seom dukan slåguttenepåh6ßen?P6v Aksje-NMhert

Relaterte artikler

- Oljeaksjer kan bliden store overraskelsen
lT, Olje og Bank er de sektorene du skal satse på dersom du vil finne

aksjene som kan gå rett til værs, mener aksjeekspertene.

1318 - 03 02 2015

- Oljesjeiken fra Krokstadelva går for Aksje-NM seier

iår
For tredje år på rad utfordrer trekkspilltrubad ur og ingeniør Stian

Damholt fra Krokstadelva ekspertene i Aksje-NM.

15;59 - 01 02 2015

I denne fiellkommunen bor Norges rikeste

aksjonærer
Blant fjell og skog tr¡ves de med mest suksess på Oslo Børs aller

best.
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Svensk professor: Vi burde
barejobbe to timer hver dag

Tror kylling-sv¡kt er
kortvarig: Skylder påfisk og
journalister

Regjeringen bygger
rekordmange
studentboliger
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