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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.

5

Makroøkonomi uke 15 - hovedpunkter

Fortsatt dempet prisvekst – både i Norge og USA (og økt geopolitisk uro ifm

Syria/Russland/USA)

• Handelsgnisningene mellom USA og Kina avtok noe 

etter at Kinas president Xi Jinping i en tale viste til 

videre åpning og utvikling av økonomien på sentrale 

områder - og ikke eksplisitt nevnte handelsdisputten 

med USA. Fortsatt god utvikling i verdensøkonomien, 

men noe tegn til at farten avtar.

• NORGE: prisene (kjerne) øker 1,2%, noe lavere enn 

ventet, men vil trolig ikke påvirke den varslede 

renteøkningen fra Norges Bank  i august.

• USA: prisene (kjerne) øker 2,1%, som ventet, men 

fortsatt moderat inflasjon tross godt driv

• EUROPA: handelsoverskuddet holder seg godt ene og 

alene pga tysk eksport

• KINA: handelsbalansen kollapset, men skyldes trolig 

forsinket effekt av nyttårsfeiring

• NESTE UKE – NORGE: SSB konjunkturbarometer 

industri; USA: boligmarked/bygging; EUROPA: 

inflasjon; KINA: BNP, investeringer, industriprod



Ukens makrokommentar 

• Fortsatt dempet prisvekst – både i Norge og USA (og økt geopolitisk uro ifm

Syria/Russland/USA)

• Veksten i verden har tatt seg opp det siste året og oppsvinget i USA har vart lenge. I tillegg bidrar 

Trumps skattepakke til ytterligere stimulans i USA som igjen gir ringvirkninger for resten av 

verden. At en så stor offentlig stimulans kommer i så langt ut i syklusen er sjelden. 

Arbeidsledigheten i USA er på lave nivåer og det vil bli mer krevende å få tak i folk (og tustyr mm) 

til å fylle jobbene som økt aktivitet fører med seg. Veksten i lønningene vil på et eller tidspunkt 

begynne å ta seg opp - med mindre andre forhold demper økonomien, og en kandidat kan være 

Trumps handelsrestriksjoner.

• Et viktig spørsmål, både i USA og Norge, fremover er om lønnsveksten vil øke vesentlig mer enn 

produktiviteten. Da vil bedriftenes arbeidskraftkostnader per enhet produsert øke (noe det 

allerede er indikasjoner på i USA). Denne kostnadsøkningen kan bli tatt ut i høyere priser, eller 

lavere inntjening i bedriftene. Førstnevnte vil gi høyere prisvekst og renter. Men man kan ikke 

utelukke at skattekutt for bedriftene i USA bidrar til at inntjeningen i stor grad kan opprettholdes 

uten at man må øke prisene. Viktig å følge fremover blir derfor både inntjeningen i bedriftene, 

inflasjon og forventning til inflasjon. Når det gjelder kjerneinflasjonen i USA har denne steget til 

2,1%, som er det høyeste på ett år, men fortsatt moderat og nær sentralbankens mål på omkring 

2%. Forventninger til inflasjon (om 5 år) i markedet har heller ikke steget veldig mye og er litt over 

2%. Likevel er det en del faktorer som taler for at lange (og korte) renter vil komme opp: det går 

bedre i mange land, det kan være et latent inflasjonsetterslep som etter hvert vil komme til syne, 

flere skal redusere/fase ut QE, Kina komme til å redusere obligasjonskjøp og mange sentralbanker 

ønsker å «normalisere» rentene mens det fortsatt går godt. 



Inflasjon og renter
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Noe uro i aksje- og rentemarkeder siste uker pga
handelsfriksjoner mellom USA og Kina
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Relatert til styringsrenten fremover 
NIBOR/pengemarkedsrenten har økt pga økt påslag i 
USA siden des 2017
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Norge
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• Høyere priser på elektrisitet siste tolv 
måneder

• KPI steg 2,2 prosent fra mars 2017 til mars 
2018. Det var særlig strømprisene som 
bidro til oppgangen. Elektrisitet inkludert 
nettleie steg 22,5 prosent i denne 
perioden. Holdes elektrisitet utenfor, ville 
KPI ha steget 1,4 prosent siste tolv 
måneder (KPI-JEL). 

• En nedgang i klesprisene bidro til å dempe 
tolvmånedersveksten i KPI.

• Tolvmånedersveksten i 
konsumprisindeksen justert for 
avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-
JAE) var 1,2 prosent. En årsak til 
differansen mellom KPI og KPI-JAE denne 
måneden er oppgangen i strømprisene, 
som altså drar KPI opp, men som er tatt ut 
i KPI-JAE. 



Norge – dempet kjerneinflasjon blant annet pga
importerte varer (når kommer effekt av svakere krone?)
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• Fra SSB: Fra februar til mars 2018 steg 
konsumprisindeksen 0,3 prosent, viser de 
ferskeste KPI-tallene. Økte priser på klær 
og elektrisitet bidro mest til 
månedsveksten. Prisene på elektrisitet 
inkludert nettleie økte med 4,7 prosent i 
mars. Dette er den største marsendringen 
for denne indeksen siden 2010. Det var 
først og fremst strømprisen som trakk 
prisveksten opp i mars. 

• Strømprisene har vist en stigende trend de 
siste årene, og i mars lå prisene på 
elektrisitet inkludert nettleie nesten 90 
prosent over bunnivået i juli 2015. 

• Påsketilbud på matvarer og en 
prisnedgang på flyreiser bidro til å dempe 
oppgangen i KPI.



Norge – dempet kjerneinflasjon blant annet pga
importerte varer (når kommer effekt av svakere krone?)
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Norge – dempet prisvekst
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Verden – makro siste uker



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – fortsatt bedre enn 
ventet men avtakende den siste tiden
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Verdensøkonomien – økt vekst og optimisme det 
siste året, men svakere moment siste måned
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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 & kan se ut som det strammer seg til
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• Consumer Price Index Summary 

• CONSUMER PRICE INDEX – MARCH 2018

• The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) decreased 0.1 

percent in March on a seasonally adjusted basis after rising 0.2 percent in 

February, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today. Over the last 12 
months, the all items index rose 2.4 percent before seasonal adjustment.

• A decline in the gasoline index more than outweighed increases in the indexes 
for shelter, medical care, and food to result in the slight seasonally adjusted

• decline in the all items index. The energy index fell sharply due mainly to the

• 4.9-percent decrease in the gasoline index. The index for food rose 0.1 percent

• over the month, with the indexes for food at home and food away from home 

both increasing. 

• The index for all items less food and energy increased 0.2 percent in March, the

• same increase as in February. Along with shelter and medical care, the indexes 

for personal care, motor vehicle insurance, and airline fares all rose. The 
indexes for apparel, for communication, and for used cars and trucks all 

declined over the month. 

•

• The all items index rose 2.4 percent for the 12 months ending March, the 

largest 12-month increase since the period ending March 2017 and higher than 

the 1.6-percent average annual rate over the past 10 years. The index for all 
items less food and energy rose 2.1 percent, its largest 12-month increase since 

the period ending February 2017. The energy index increased 7.0 percent over 

the past 12 months, and the food index advanced 1.3 percent



USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service
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• Veldig høye forventninger 

blant bedriftene. PMIene

tilsier isolert sett BNP 

vekst på 4-5%.



USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden 
(men litt lavere måling fra Conference Board)
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Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå 
men Caixin service markert ned siste måned
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Europa – nokså lav kjerneinflasjon på ca 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt optimisme)
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Risiko og usikkerhet



• Mye går bra for 

tiden - hva kan gå 

galt?

• Overoppheting av 

økonomien (økt inflasjon, 

høyere rente og lavere vekst)

• Handelskrig, jf Trump

• Gjeldskrise offentlig 

(USA, Japan og noen i 

Europa) og privat 

sektor

• Kina krasjlander (eiendom 

og kreditt)

• Børskrakk (og negativ spiral)

• .. Og mange andre…jf

punkter på sidene fra 

WEOs risikorapport 

2018 og påfølgende to 

sider

Kilde: WEF Risk Report 2018
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Kilde: WEF Risk Report 2018
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Kilde: WEF Risk Report 2018



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 nokså stabile lagre
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp i 2017. Vekst i 4. 
kv på 2,9% (omtrent som ventet)
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service
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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 
(men litt lavere måling fra Conference Board)
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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 & kan se ut som det strammer seg til
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USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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USA – bra driv i boligmarkedet
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USA – god utvikling i ordreinngangen (og 
varehandel), men litt mer dempet sist måned
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Kina – nokså stabile nøkkeltall siste måneder, 
indikerer vekst i tråd med myndighetenes mål 6,5%
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Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå 
men Caixin service markert ned siste måned
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland (men litt ned på forrige måling)
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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 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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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 nær null det 
siste året og ned i Oslo, men tegn til bedring
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Norge – økt kredittvekst for bedrifter og 
stabil for private, folk flest er positive
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Norge – prisoppgang siste årene bidro til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging, men avdemping i det siste
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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

13.04.2018 Presentasjon text60

• 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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Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten har økt 
pga økt påslag i USA siden des 2017
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Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-BankASA, Markets (heretter benevnt SR-BankMarkets).

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-BankMarkets. Innholdetmå 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-BankMarkets, en divisjon i SpareBank 1 SR-BankASA - organisasjonsnummer NO 937 895 321 i Foretaksregisteret, ermedlemav Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

SpareBank1 SR-Bank ASA, Markets
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