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4 Vekst i ansatte
Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. 
Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I 
Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet.
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Makroøkonomi uke 4

Arbeidsledigheten i Norge ned til 2,4% - laveste på 9 år (Rogaland igjen 

under 3%)
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Ukens makrokommentar 

• Arbeidsledigheten i Norge ned til 2,4% - laveste på 9 år (Rogaland igjen under 3%)

• Bedringen i norsk økonomi fortsetter med arbeidsledigheten faller videre til 2,4%. Som vi har 

skrevet om en stund har norsk økonomi lagt oljenedturen (i 2015 og 2016) bak seg og er på full 

fart tilbake. Dette gjenspeiles i arbeidsmarkedet. Bedriftene øker ansatte og sysselsettingen øker. 

Arbeidsledigheten faller. Det mest presise målet på arbeidsledighet hos NAV. Det andre er AKU 

som publiseres av SSB som er et bredere mål, men er noe mindre presist og med større 

tidsforsinkelse. Det er viktig å være klar over at NAV rapporterer tallet uten å justere for 

svingninger gjennom året. Dette bør gjøres for å sammenligne ledigheten gjennom året. 

Sesongjustert NAV-ledighet er nå 2,38%, ned fra 2,48% forrige måned, 2,94% i fjor og 3,12% i 

2016.

• Oljefylket Rogaland ble hardest rammet av oljenedturen, men arbeidsledigheten har falt det 

siste året fra 4,57 til 2,99%. Dette er laveste siden mars 2015 og bare den siste måneden har 

ledigheten blitt redusert fra 3,25 til 2,99%. Dette er veldig gledelig og er godt i tråd med de 

signalene som har kommet fra SR-Banks konjunkturbarometer, som er basert til forventningene 

til 200 bedrifter i Rogaland. De andre oljefylkene på Sør- og Vestlandet viser også samme positive 

tendenser. I Hordaland og Vest-Agder er ledigheten nå hhv 2,68% (vs 2,81% forrige måned og 

3,44% i fjor) og 2,61% (vs 2,87% forrige måned og 3,54% i fjor).

• Det er positivt at arbeidsmarkedet bedres, men vi må også følge nøye med på om dette fører til

kostnadspress og overoppheting. Lønnsoppgjøret til våren blir en milepæl i så måte.



Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Verdensøkonomien – nokså dempet vekst i 2016, 
men optimismen blant bedriftene (PMI) har økt
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – bedre enn ventet 
i alle større regioner i det siste
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland – hvor IFO indeksen er nær rekordnivå med 
svært bra nåsituasjon men litt lavere forventninger
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service (dog noe lavere på siste måling). Noe 
forskjell mellom PMI og ISM
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Kina – noe mer optimisme blant bedriftene siste 
måneder
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene
PMI høyeste på 10 år og SSB indeks høyeste siden 2014
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Norge – PMI og SSB delindekser
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Oljemarkedet



Oljemarkedet – noe høyere pris og OPEC forlenger avtalen ut 
2018, men fortsatt høye lagre (og til dels høy produksjon)
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Oljeprisen – vil markedet stramme seg ytterligere til 
kommende kvartaler? Det er noe ulike syn
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Kilde: Det amerikanske 

energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



Det amerikanske energibyrået (EIA) forventer nær balanse i 
markedet fremover og således fortsatt høye lagre
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – bedre enn ventet 
i alle større regioner i det siste

02.02.2018 Presentasjon text18



Verdensøkonomien – nokså dempet vekst i 2016, 
men optimismen blant bedriftene (PMI) har økt
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USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp i 2017
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service (dog en del lavere på siste måling)

02.02.2018 Presentasjon text21

• Veldig høye forventninger 

blant bedriftene. PMI 

industri tilsier isolert sett 

en BNP vekst på over 4%.



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på bra nivå 
for ordre og sysselsetting
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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USA – arbeidsmarkedet har vært bra en stund og 
ledigheten er lav, fortsatt godt med nye jobber. 
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USA – flere i arbeidsmarkedet og (litt) høyere 
lønnsvekst pga bedring/press i arbeidsmarkedet

02.02.2018 Presentasjon text25



USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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Kina – nokså stabile nøkkeltall siste måneder, 
indikerer vekst i tråd med myndighetenes mål 6,5%

02.02.2018 Presentasjon text27



Kina – mer optimisme blant bedriftene enn i 
fjor, men noe mer sideveis siden våren 
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland
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Europa – nokså lav kjerneinflasjon på ca 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt optimisme)
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Verdensøkonomien og norsk økonomi 
Nokså nær sammenheng, med unntak av bankkrisen
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Norge – veksten i norsk økonomi har kommet opp
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• Veksten i norsk økonomi 

har kommet opp bl a fordi 

oljenedgangen avtar



Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI noe 
ned, men indikerer fortsatt vekst)
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Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Norge – arbeidsledigheten på vei ned
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Norge – arbeidsmarkedet i bedring, ledige stillinger øker –
arbeidsdeltakelsen har falt men vil trolig snu med bedre tider



Norge – boligprisveksten i Norge/Østlandet har avtatt 
raskt, men folk flest er positive ifht økonomiske utsikter
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Norge – prisoppgang siste årene har bidratt til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging som igjen demper prisene…og 
så er det selvsagt andre ting som også spiller inn…
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Norge – kredittvekst for bedrifter på vei opp 
og husholdninger stabil vekst
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Norge – dempet prisvekst i hovedsak pga
matvarer og importerte varer
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Norge – dempet prisvekst
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Matvarer og 
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Vedlegg: Aksjer, renter og valuta



Aksjer
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Aksjer – prising av det amerikanske aksjemarkedet
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• Målt ved case shiller sin p/e er nær topp-

nivåene fra de siste år, samt årene 2003-

2007, men likevel langt lavere enn før 

Dotcom-krasjet omkring tusenårsskiftet

• Rentene er fortsatt lave og lav avkastning for 

rentepapirer kan gi støtte til en relativt høy 

prising av aksjer 

• Her er p/e vist ved case shiller sin variant 

der e (earnings – inntjening) er definert som

gjennomsnittlig inflasjonsjustert inntjening

de siste 10 år



Aksjer - amerikanske aksjer målt ved pris/bok
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Aksjer - europeiske aksjer målt ved pris/bok
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Aksjer - norske aksjer målt ved pris/bok
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Norske kroner vs euro, dollar og pund
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Renter – lange renter fortsatt på lave nivåer, også for 
europeiske land med høy gjeld)

02.02.2018 Presentasjon text50



Lange renter
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Norske renter
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Innholdet er kun ment for bruk av personer og/eller selskapet som har fått tilgang til informasjonen fra SR-Bank Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted

uten etter forutgående samtykke fra SR-Bank Markets. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. SR-Bank Markets gjør sitt
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