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Makro og markeder - hovedtrekk

• Det ble nylig publisert viktige nøkkeltall for Kina. Den økonomiske veksten i 1. kvartal 
2016 ble som ventet 6,7%. Veksten avtar litt i Kina, men er på linje med 
myndighetenes mål. Industriproduksjonen økte mer enn ventet og tilsvarende for 
investeringer. Det kom også kinesiske handelstall, som viste oppgang i eksport og 
import etter betydelig nedgang forrige måned som følge av nyttårsfeiringen. I sum 
demper de kinesiske tallene frykten for en nærstående hard-landing.

• I USA ble det publisert tall for stemningen blant konsumentene som var litt ned og 
svakere enn ventet. Nivået er likevel greit. Detaljhandelen for mars var også svakere 
noe enn ventet.

• I Norge viste ukens tall at inflasjonen steg noe som følge av oppgang i elektrisitet og 
flypriser. Videre demper lave olje- og gasspriser handelsoverskuddet i Norge.

• Oljeprisen har falt mot slutten av uken. Nå er det betydelig spenning knyttet til 
helgens møte blant en del oljeprodusenter i Doha. Vi tror det er 
sannsynlighetsovervekt for at det kommer en avtale om å fryse produksjonen, 
ettersom de har bestemt seg for å møtes, men nivået er det betydelig usikkerhet 
knyttet til.



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – kommet noe 
opp i det siste etter svak start på året
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Verdensøkonomien – litt bedring i stemningen blant 
bedriftene (PMI), men fortsatt lavt nivå
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• Veksten i 2015 ble svakere enn ventet. 

Utgangspunktet var at vi ventet noe 

høyere vekst i 2016, som følge av lav 

oljepris og stimulerende pengepolitikk.

• Så langt har imidlertid 2016 vært 

preget av uro i finansmarkedene og 

noe skuffende makrotall

• Stemningen blant verdens bedrifter, 

som er en god indikasjon på 

økonomisk vekst, har falt til lave nivåer. 

Litt bedre i det siste. 

• Både industrien og bedrifter utenom 

industrien har falt, men nedgangen har 

vært størst blant sistnevnte.

• Vi venter at disse vil ta seg noe opp i 

løpet av året fra disse lave nivåer



Verdensøkonomien – IMF nedjusterer vekstanslag

15.04.2016 Presentasjon text5

• IMF nedjusterer vekstanslagene. 
Anslaget for vekst i globalt BNP i 2016 
er nedjustert 0,2 til 3,2%. For 2017 
ventes høyere vekst på 3,5%, særlig
som følge av økt vekst i framvoksende
økonomier

• Nedjusteringen er nokså bredt basert, 
herunder de fleste OECD land. 
Vekstanslag i 2016 for både USA og
Eurosonen nedjusteres med 0,2 
prosentpoeng til hhv 2,4 og 1,5%. 
Vekstanslaget for USA kan fremdeles
synes noe høyt gitt forholdsvis dempet
start på året

• Det er nedjustering også for 
framvoksende økonomier, særlig som
følge av svak utvikling i Russland og
Brasil.



Verdensøkonomien – IMF fokuserer på 
nedsiderisikoen
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• IMF trekker fram en rekke

usikkerhetsfaktorer:

• Finansiell stabilitet i framvoksende

økonomier (kapitalutgang mm)

• Hard-landing i Kina (kredittboblen

sprekker med globale konsekvenser)

• Mer stress blant oljeeksportører (må kutte

i budsjetter, økt risiko for default)

• Økt turbulens i finansmarkedene (økt

risikopremie, redusert kredittilgang, 

nedgang i konsum pga formuesnedgang)

• Normalisering i land som Russland og

Brasil trekker ut i tid

• Geopolitisk uro (konflikter, terrorisme, 

Midt-Østen/Nord-Afrika og Ukraina)

• Brexit (UK et av EU)

• Sekulær stagnasjon (varig lavere vekst i

verden)



Kina – industriproduksjon og investeringer litt bedre 
enn ventet
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Kina – økonomisk vekst i 1. kv 2016 ble 6,7% om 
ventet
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• Den økonomiske veksten ble som

ventet 6,7% i 1. kv 2016



USA – stemningen blant konsumentene litt ned
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• Indeksen fra University of Michigan var

litt ned fra forrige måling og lavere enn

ventet.

• Vurderingen av nåstiuasjonen var

omtrent uendret, mens forventningene

trakk litt ned. Konsumentenes

forventning til lønnsvekst har falt og

noe økende bekymring for at svakere

økonomisk vekst demper

arbeidsmarkedet

• Samtidig holder nivået seg nokså godt

og denne indeksen indikerer ikke

resesjon, selv om bekymring for 

konsumentene har økt som følge av

svakere utvikling i en del andre

nøkkeltall



USA – detaljhandel litt svakere enn ventet i mars
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• Samlet falt 0,3%, ventet opp 0,1%

‒ Bilsalget svakere enn ventet (ned 2,1% 

forrige måned)

• Kjerne opp 0,2%, ventet 0,4%

• Svakere enn ventet detaljhandel

indikerer (som en del andre

indikatorer) et svakt 1. kvartal i USA



Kina – oppgang i eksport og import
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• Det var oppgang i både eksport og

import i mars, etter markert nedgang

forrige måned (som følge av effekter av

den kinesiske nyttårsfeiringen i februar)

• Sammenlignet med ett år tilbake har

eksporten økt med over nær 10%, 

mens importen har blitt redusert med 

8%.

• Oppgangen i eksport er interessant og

kan indikerer fortsatt

eksportmuligheter i globale markeder.

• Import-tallet er også viktig i den 

forstand at det ikke indikerer hard-

landing i innenlands etterspørsel.

• På fredag kommer tall for BNP-vekst i

1. kv 2016. Markedet venter 6,7% (vs 

6,8% forrige kvartal).



Europa – nedgang i industriproduksjonen i februar 
etter oppgang i januar
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• I Eurosonen falt industriproduksjonen

med 0,8% fra januar til februar (ventet

-0,6%). Dette etterfølger oppgang i

januar på 1,9%. Sammenlignet med ett

år tilbake er industriproduksjonen 0,8% 

høyere.

• Nedgangen fra januar til februar

skyldes særlig nedgang i ikke-varige

konsumgoder og energiproduksjon

• Det var nedgang i de fleste større land: 

Tyskland -0,7%, Frankrike -1%, Spania -

0,2% og Italia -0,6%



Norge – inflasjonen i Norge som ventet litt opp for 
total (fra 3,1 til 3,3%) og litt ned for kjerne (fra 3,4 til 
3,3%)
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• KPI økte med 3,3% fra mars 2015 til mars 

2016, vs 3,1% i februar

• KPI-JAE (kjerneinflasjon) økte med 3,3% i mars 

i år, vs 3,4% i februar. Dette er således 

omtrent på linje med Norges Banks anslag på 

3,4% for mars og 3,3% for 2. kv 2016

• Oppgangen i KPI var hovedsakelig forårsaket 

av prisutviklingen på elektrisitet og flyreiser. 

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 

2,3 prosent fra februar 2016 til mars 2016, 

mens de falt 3,8 prosent i tilsvarende periode i 

2015. Prisene på passasjertransport med fly 

hadde fra februar til mars i år en 

månedsendring på 17,2 prosent (pga påsken), 

mens månedsendringen for samme periode i 

fjor kun var 3,3 prosent.

• I motsatt retning trakk særlig prisutviklingen 

på mat- og alkoholfrie drikkevarer. Prisene i 

denne gruppen samlet gikk ned 3,2 prosent fra 

februar til mars i år, som var betydelig mer 

enn prisnedgangen i samme periode i fjor.



Norge – handelsoverskuddet dempes av lavere olje-
og gasspriser
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• Handelsoverskuddet i mars endte på knappe 

9,1 milliarder kroner og er mer enn halvert fra 

mars i fjor. Utenom april i 2015, er dette den 

laveste verdien siden 1999. Både importen og 

eksporten av varer var mindre enn i mars 

2015, men om lag uendret fra februar i år.

• Handelsbalanser for fastlandet litt opp siste 

måned.



Norge – inflasjonen i Norge holder seg over 3%, men 
ventes å avta
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• Norges Bank venter at inflasjonen vil avta 

utover året

Kilde: Norges Bank



Olje – fortsatt betydelig overproduksjon og 
etterspørselsveksten omtrent den samme i 2016 
som 2015
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Olje – produksjon av olje på vei ned i USA. OPEC inkl
Iran blir jokeren
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Olje – prisen har kommet opp fra bunnen
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Norske kroner – styrket seg litt fra svake nivåer
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Lange renter – nedadgående trend
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