
Makro- og markedsoppdatering: 

Uro i finansmarkedene (men økonomien fortsatt 
bra) – og optimisme blant folk flest i Norge

14. Februar 2018

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

E-post: kyrre.knudsen@sr-bank.no

Tlf: 938 83 518



1

2

3

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 7

Uro i finansmarkedene (men økonomien fortsatt bra) – og optimisme blant 

folk flest i Norge

• Noe uro og nedgang i finansmarkedene i det 

siste pga frykt for økt inflasjon og renteoppgang, 

særlig i USA. Men det etterfølger en lang og 

stabil oppgangsperiode. Mange land har 

økonomisk oppsving, noe som taler mot et 

krakk nå.

• USA: optimismen blant bedriftene holder seg 

høyt, ferske inflasjonstall høyere enn ventet (og 

børsene litt ned) og varehandel noe svakere

• Europa: god vekst på nær 3% (omtrent som 

USA) og høy optimisme blant bedriftene

• Kina: nokså bra forventninger blant bedriftene, 

særlig servicesektoren

• Norge: optimismen er tilbake blant folk flest, 

prisstigningen er lav (og lavere enn ventet), 

boligprisene nær uendret siste år og god 

ordreinngang for industrien



Ukens makrokommentar 

• Uro i finansmarkedene (men økonomien fortsatt bra) – og optimisme blant folk flest i Norge

• Det har vært noe uro i finansmarkedene siste uker, men økonomien er fortsatt bra. I perioden 

etter at øk bekymring om gjeld og vekst i Kina bidro til aksjefall på 15-20% i januar 2016, har det 

vært (en sjelden) nær sammenhengende oppgang i aksjemarkedene. Noe større svingninger i 

aksjemarkedet, slik vi har sett de siste uker, er derfor ikke veldig uvanlig. Så langt har korreksjonen 

vært nokså mild med nedgang på omkring 5-10%. 

• Oppgang i lange renter, og bekymring for videre oppgang, er noe av bakgrunnen til nedgangen. I 

USA har 10-års statsrente steget fra 2,4% til 2,8% på noen uker. Dette smitter. I Norge er renten 

opp fra 1,6 til 2,0%. I USA er det frykt for press i økonomien, økt inflasjon og bråere renteoppgang. 

Samtidig trappes obligasjonskjøpene ned (og Kina kjøper mindre). I tillegg skal Trumps skattekutt 

finansieres med mer gjeld. Dette gir færre kjøpere og større tilbud, som løfter lange renter. Dette 

bidrar igjen til at aksjer blir mindre attraktivt enn renter. Kapital flyttes ut av aksjemarkedet

• Hva skjer fremover? Vekst, inflasjon og renter blir viktig. Foreløpig er det god vekst i mange land. 

Bedriftenes inntjening øker og noe høyere renter kan absorberes. Noen aksjer i USA er veldig 

dyre, men jevnt over ikke aksjer i den ekstreme enden. Et dårlig utfall vil være at inflasjonen 

begynner å øke, mens den økonomiske veksten avtar. Dette kan føre til stagflasjon (og 

selvforsterkende negative effekter) ala 1970-tallet. Det er også nok av andre ting å frykte 

herunder Kina, kredittbobler, populisme, økt geopolitisk uro og overdreven optimisme. Samtidig 

er markedskrakk alltid overraskende når de inntreffer. Derfor er de vanskelige å forutse og kanskje 

det viktigste man kan gjøre er å være forberedt og tenkt godt gjennom hva man gjør når det skjer.

• I Norge har optimismen blant folk flest økt til det høyeste siden våren 2013, ifølge Finans Norge.



Aksjefall siste uker pga bl a økt inflasjons- og 
rentefrykt, men (foreløpig) moderat nedgang
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USA – prisene (både kjerne og samlet) stiger med med
omkring 2%. Siste måned noe høyere enn ventet
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USA – varehandelen nær flat siste måned 
(noe svakere enn ventet)
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Aksjer – prising av det amerikanske aksjemarkedet

14.02.2018 Presentasjon text7

• Prising av det amerikanske aksjemarkedet 

(målt ved Case Shiller sin Price/Earnings

multippel) er i historisk kontekst.Den er 

likevel fortsatt en del lavere enn før 

Dotcom-krasjet omkring tusenårsskiftet. 

Prisingen var høyere enn dagens i perioden 

1998, 1999, 2000 og første halvdel av 2001.

• Rentene har steget, men er fortsatt i lave 

enden historisk sett og lav/moderat 

avkastning for rentepapirer kan gi støtte til 

en relativt høy prising av aksjer. 

• P/E fra case shiller der e (earnings –

inntjening) er definert som gjennomsnittlig

inflasjonsjustert inntjening de siste 10 år.

• Prising malt ved pris/bok er ikke like høy, se 

neste slide



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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Norge



Norge – optimismen tilbake blant folk flest og nokså likt i 
ulike landsdeler (Oslo ikke preget av boligprisene)
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• Fra Finans-Norge:

• Optimismen bredt 
forankret over hele landet

• Optimismen for norsk 
økonomi er stigende viser 
Forventningsbarometeret 
for 1. kvartal 2018. Folk i 
Trøndelag og Nord-Norge 
er nå mer positive, og jevnt 
over ønsker flere 
nordmenn enn før å bruke 
penger på reise og større 
anskaffelser.



Norge – optimismen tilbake blant folk flest og nokså likt i 
ulike landsdeler (Oslo ikke preget av boligprisene)
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• Fra Finans-Norge:

• Det er økt optimisme i alle landsdelene, men spesielt Trøndelag og Nord-Norge 

skiller seg ut med en kraftig økning fra forrige kvartal.

• Samtidig med at optimismen har steget i alle landsdeler, har antallet som synes 

tiden er inne for å bruke penger på større anskaffelser økt sterkt siden forrige 

måling.

• Mer reisevillige nordmenn

• Hovedindikatoren er stigende, og økningen fra fjerde kvartal i fjor og til nå viser 

at vi snart er på det samme nivået som før oljeprisnedturen i 2014.

• Den indikatoren som har hatt en av de største økningene dette kvartalet er 

nordmenns vilje til å bruke penger på reise. Bortsett fra 2013, må vi helt 

tilbake til første kvartal 2008 for å finne høyere reiselyst.

• – Dette kan henge sammen med at nordmenn totalt sett føler seg økonomisk 

tryggere. Reallønnsveksten har vært svak de to siste årene, noe som nok har 

bidratt til at folk har holdt igjen på forbruket sitt. Samtidig var den norske 

kronen sterkere i forhold til dollar og euro da målingen ble foretatt enn ved 

forrige kvartal. Dette kan ha bidratt til at vi er mer positive til å bruke penger 

på reise og ferie, sier Kreutzer.

• De unge og de høyt utdannede

• Den yngste aldersgruppen, de mellom 15 og 29 år, er mer økonomiske 

optimister enn de eldste.

• – Den yngste aldersgruppen i undersøkelsen kommer normalt ut som mest 

optimistiske. Det bør vi være glade for. Det er bra at de som er på vei inn i 

arbeidslivet har troen på fremtiden og muligheten til et godt arbeidsliv, sier 

Kreutzer og fortsetter:



Norge – boligprisveksten i Norge nær null det 
siste året, ned i Oslo
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Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi



Norge – boligprisveksten i Norge nær null det 
siste året, ned i Oslo
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• Fra Eiendom Norge:

• Svak boligprisutvikling i januar
• 5. februar 2018

• Boligprisene i Norge steg med 2,0 prosent i 
januar 2018. Korrigert for 
sesongvariasjoner gikk prisene ned med 
0,4 prosent.

• Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn 
for ett år siden.

• – Prisutviklingen i januar var svakere enn 
det som er normalt for måneden. Siden vi 
startet målingene i 2003 har boligprisene 
alltid steget i første kvartal, og da spesielt 
mye i januar. Til tross for den svake 
oppgangen er det fremdeles en fallende 
trend i boligprisene i Norge, sier 
administrerende direktør, Christian 
Vammervold Dreyer.

• Stor aktivitet

• I januar ble det solgt 6.762 boliger i Norge, noe som 
er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

• – Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet i 
januar, og våre medlemmer melder om en 
merkbar økning i antall visningsdeltagere og 
budgivere sammenlignet med i høst. Dette har 
resultert i mange flere salg sammenlignet med 
januar 2017, sier Dreyer.

• I januar ble det lagt ut 6.430 boliger for salg i Norge, 
noe som er 0,9 prosent færre enn i samme måned i 
fjor.

• – Gjennom store deler av 2017 var det en betydelig 
økning i tilbudssiden i boligmarkedet generelt og 
spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim. Tilbudssiden 
er nå redusert, og da særlig i Oslo og Bergen. I 
løpet av januar er det solgt flere boliger enn det 
som har kommet til av nye boliger i markedet, noe 
som er unormalt for januar å være, sier Dreyer.

• Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i 
januar 2018, noe som er 14 dager mer enn i januar 
2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 29 
dager og tregest salgstid hadde Stavanger med 84 
dager.

• – Salgstiden øker i landet under ett, noe som tyder 
på at mange av boligene som er blitt solgt i januar 
har vært i markedet en stund og omsider blitt solgt, 
sier Dreyer.

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi



Norge – boligprisveksten i Norge nær null det 
siste året, ned i Oslo
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• NØKKELTALL

• Boligprisene i januar 2018 steg nominelt 
med 2,0 prosent.

• Korrigert for sesongvariasjoner sank 
boligprisene med 0,4 prosent.

• Prisutvikling de siste 12 månedene var -2,2 
prosent.

• Gjennomsnittlig omsetningstid sist måned 
var 58 dager mot 44 dager i januar 2017.

• Antall solgte boliger i januar 2018 var 6 
762 som er 8,4 prosent flere enn i januar 
2017.

• Antall boliger lagt ut for salg i januar 2018 
var 6 430 som er 0,9 prosent færre enn i 
januar 2017.

• Regional prisutvikling

• I januar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av 

landet. Av byene hadde Bergen den sterkeste utviklingen med 

en oppgang på 3,9 prosent. Svakest utvikling hadde Drammen 

med en oppgang på 0,4 prosent.

• – Selv om det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet i 

hovedstaden, så er det flere tegn på bedring. Prisutviklingen 

på 2,7 prosent i Oslo i januar er over gjennomsnittet for 

måneden de siste årene. I tillegg var det stor aktivitet, og det 

ble lagt ut langt færre boliger i markedet enn det som ble 

solgt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian 

Vammervold Dreyer.

• Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders 

vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 

– 9,4 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste 

utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.

• – Det er fremdeles en moderat eller negativ trend i 

prisutviklingen i de fleste områdene i landet. Men økningen i 

salget i januar vitner om solid etterspørsel. I kombinasjon 

med at antall boliger til salgs går ned, gir det grunn til å tro 

på at prisene er i ferd med å flate ut. Likevel har 

boligkjøperne fremdeles mange boliger å velge blant i 

markedet, noe som trolig vil gi en fortsatt moderat 

prisutvikling i månedene som kommer, avslutter Dreyer.

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi



Norge – dempet prisvekst i hovedsak pga importerte 
varer (klær, sko, møbler etc). Matvarer på vei opp, 
samt arbeidskraft/tjenester fra 2,2 til 3%

14.02.2018 Presentasjon text17



Norge – dempet prisvekst
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Norge – god ordreinngang i industrien
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• Fra SSB: Kraftig oppgang i ordretilgangen

• Publisert: 

• 9. februar 2018 

• Industriens ordretilgang har vist klar oppgang 
fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Verdien 
av nye ordrer var større enn leveransene i 
samme periode og førte til økt samlet 
ordrereserve. 

• Ordretilgangen gikk opp med 37 prosent fra 4. 
kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 i den 
ordrebaserte industrien. Mesteparten av 
denne oppgangen kan tilskrives en svært høy 
ordretilgang i siste kvartal i 2017. Man må 
tilbake til 2. kvartal 2012 for å finne et høyere 
nivå. Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 var 
det en oppgang på 48 prosent i 
hjemmemarkedet, og eksportmarkedet viste 
en oppgang på 28 prosent. 

• Ordrereservene økte med 3,6 prosent i samme 
periode. Det var en økning på 12 prosent i 
hjemmemarkedet, mens det i 
eksportmarkedet ble notert en nedgang på 2,5 
prosent. 



Norge – god ordreinngang i industrien
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• Bred oppgang i ordretilgangen
• De fleste næringene meldte om økt 

ordretilgang fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 
2017. Næringen for bygging av skip og 
oljeplattformer bidro mest, og det var 
hjemmemarkedet som trakk mest opp. 
Maskinindustrien fordoblet sin ordretilgang 
sammenlignet med 4. kvartal 2016 og fulgte 
like etter med tanke på positivt bidrag til den 
samlede veksten. 

• Øvrige næringer som bidro til økt 
ordretilgang, var:

• Maskinreparasjon og -installasjon
• Metallindustri
• Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

• Ordretilgangen gikk opp med hele 48 
prosent fra 3. kvartal 2017 til 4. kvartal 
samme år. Dette kan tilskrives mange store 
kontrakter som ble inngått i flere næringer i 
4. kvartal. Noen av disse kan tilskrives nye 
feltutbygginger og oppgraderinger på norsk 
sokkel. 



Verden



Verdensøkonomien – veksten og optimismen blant 
bedriftene (PMI) har økt
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – bedre enn ventet 
mange steder
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp
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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 – fortsatt godt driv med nokså bra vekst og positive 
bedrifter
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service (opp på siste måling). Noe forskjell mellom 
PMI og ISM
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USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på bra nivå 
for ordre og sysselsetting
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Kina – noe mer optimisme blant bedriftene 
(service) siste måneder
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Oljemarkedet



Oljemarkedet – har kommet godt opp (på OPEC disiplin og 
mindre overskudd av olje), litt ned på markedsuro i det siste
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Oljeprisen – både tilbud og etterspørsel stiger ca
1,5% i året. Noe ulike syn på om markedet vil 
stramme seg ytterligere til kommende kvartaler
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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 nokså 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
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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)
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• 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
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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%
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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 – boligprisveksten i Norge nær null det 
siste året, ned i Oslo
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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 (tross boligpris)
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Norge – dempet prisvekst i hovedsak pga importerte 
varer (klær, sko, møbler etc). Matvarer på vei opp, 
samt arbeidskraft/tjenester fra 2,2 til 3%
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Norge – dempet prisvekst
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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 – og renter
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Lange renter og aksjer siste 3 år
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Renter – lange renter fortsatt på lave nivåer, også for 
europeiske land med høy gjeld
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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

ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Bank Markets kan på ingen måte innestå for at

informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for kundens formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som garanti,

forsikring eller løfte. SR-Bank Markets fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser

foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av dokumentet. Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for SR-Bank Markets oppfatninger på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen vil

kunne være gjenstand for endringer uten særskilt varsel.

Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, avdelinger og ansatte i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet. Det vil si at det kan

foreligge informasjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende

som har utarbeidet dokumentet.

SpareBank 1 SR-Bank ASA og/eller datterselskap av banken og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier (market maker) i, handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder og/eller finansielle instrumenter,

eller ha sikkerhet i omtalte eller beslektede finansielle instrumenter, eller yte finansielle råd eller banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder.

Informasjonen skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av informasjonen kan

brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse.

Vennligst ta kontakt med SR-Bank Markets for ytterligere informasjon vedrørende denne rapport, slik som eierskap, offentlig kjente corporate oppdrag og øvrig informasjon relatert til Lov om verdipapirhandel

2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Informasjon om SR- Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside www.sr-bank.no.

SR-Bank Markets, en divisjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA - organisasjonsnummer NO 937 895 321 i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet.
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