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Makroøkonomi uke 16 - hovedpunkter

Optimismen i norsk industri høyeste på 7 år - og nivået er topp 8 siste 30 år 

(og globalt oppsving, ifølge IMF)

• Mindre uro og oppgang i verdens 

finansmarkeder. Det internasjonale 

valutafondet (IMF) anslår at det 

sykliske oppsvinget i verden vil 

fortsette i 2018 og 2019. IMF mener 

risikoen er balansert de neste 

kvartalene, men peker også på 

nedsiderisiko: krakk i finansmarkeder, 

handelsrestriksjoner proteksjonisme, 

mulig overoppheting i USA og 

geopolitiske spenninger 

• NORGE: optimismen i industrien 

høyeste siden 2011

• EUROPA: ingen tegn til at prispresset 

øker (kjerneinflasjon på 1,0% og 

samlet 1,3%)

• KINA: økonomisk vekst som ventet 

6,8% (no surprise), øvrige nøkkeltall 

indikerer nokså stabil utvikling



Ukens makrokommentar 

• Optimismen i norsk industri høyeste på 7 år - og nivået er topp 8 siste 30 år (og globalt 

oppsving, ifølge IMF)

• Dagens konjunkturbarometer fra SSB viser at optimismen blant norsk industri (til det 

kommende kvartalet) er den høyeste siden første kvartal 2011. En historisk sammenligning viser 

at det kun er syv kvartaler siden undersøkelsen begynte i 1983 at nivået har vært høyere. Dette er 

en viktig konjunkturmåling og den modererer bekymringen om mulig avtakende fart i 

industribedriftene i kjølvannet av noe lavere PMI for noen uker siden (en av de andre viktige 

bedriftsmålingen i norsk økonomi). Det er også gledelig at bedriftene melder om økt bemanning. 

Indeksen er den høyeste siden 2012. Samtidig skal vi også være klar for utfordringene stadig 

lavere arbeidsledighet innebærer ifht kompetanse, vekst-potensiale, kostnadspress mm. Generelt 

er fortsatt god fart og optimisme blant norsk industribedrifter godt i tråd med signalene fra SR-

Banks konjunkturbarometer ved inngangen til 2018 (som blir oppdatert ila en måneds tid).

• IMFs halvårlige økonomiske utsikter fremhever at det sykliske oppsvinget i verdensøkonomien 

varer ved løftet av handel og investeringer. Veksten i verden i 2017 ble 3,8%, som er det høyeste 

siden 2011. I 2018 og 2018 ventes litt høyere vekst med 3,9%. Det er særlig Trumps skattepakke 

som har bidratt til at veksten i år og neste år er oppjustert med 0,2 prosentpoeng siden forrige 

oppdatering i oktober. Industrilandenes oppjustering er på nær 0,5 prosentpoeng. Det er mye og 

vi er noe skeptiske til om oppsvinget kan vare så lenge som ut 2019. For 2018 venter IMF en vekst 

i USA på 2,8% (2,3% i fjor), Eurosonen 2,4% (2,3% i fjor) og Kina 6,6% (6,9% i fjor). IMF peker på at 

mange industriland har en vekst som er høyere enn potensiell og således at faren for 

overoppheting øker. I tillegg mener IMF at risikobildet er nokså balansert kommende kvartaler, 

men at det (særlig deretter) er risiko knyttet til krakk i finansmarkeder, handelsrestriksjoner 

proteksjonisme, mulig overoppheting i USA og geopolitiske spenninger. 



Bra driv i norsk økonomi/bedriftene
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Bra driv i norsk økonomi/bedriftene
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Global rebound in 2017 & holding up fairly well – tailwind for Norway
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – Eurosonen 
svakere enn ventet den siste tiden
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Norge – fremdeles optimisme i industrien 
(SSB konjunkturbarometer)
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• SSB: Konjunkturbarometeret for 1. 
kvartal 2018 viser tilnærmet uendret 
utvikling i samlet industriproduksjon 
sammenlignet med 4. kvartal 2017. 

• Produsenter av investeringsvarer og 
konsumvarer rapporterer at produksjonen 
var om lag uendret, mens produsenter av 
innsatsvarer melder om lavere produksjon 
i 1. kvartal 2018. 

• Fallet i den samlede 
industrisysselsettingen, som startet i 
2015, har bremset opp og rapporteres 1. 
kvartal 2018 til å være på samme nivå 
som foregående kvartal. Produsenter av 
innsatsvarer melder om 
sysselsettingsvekst, mens det meldes om 
nedgang i sysselsettingen hos både 
konsumvare- og 
investeringsvareprodusentene. 



Norge – fremdeles optimisme i industrien 
(SSB konjunkturbarometer)
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• Ordretilgangen fra 
eksportmarkedet øker. Det 
rapporteres om tiltagende vekst i 
ordretilgangen fra eksportmarkedet 
i årets 1. kvartal. I tillegg økte 
ordretilgangen fra 
hjemmemarkedet, og den samlede 
ordrebeholdningen gikk opp. 

• Blant produsenter av innsatsvarer 
og investeringsvarer meldes det om 
økt ordretilgang i både hjemme- og 
eksportmarkedet. For produsenter 
av konsumvarer var det en økning i 
eksportordrene, mens 
hjemmemarkedsordrer gikk ned, 
sammenlignet med 4. kvartal 2017. 



Norge – fremdeles optimisme i industrien 
(SSB konjunkturbarometer)
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• Stor tro på bedring i 2. kvartal 
2018. Den generelle bedømmelsen 
av utsiktene for 2. kvartal 2018 er 
totalt sett positiv. Industrilederne 
melder om at vedtatte 
investeringsplaner oppjusteres 
noe, og sysselsettingen er ventet å 
øke.

• Mange industriledere venter at 
ordretilgangen fra både hjemme-
og eksportmarkedet vil øke videre. 
Det ventes også vekst i den samlede 
ordrebeholdningen. Produsentene 
av investeringsvarer, innsatsvarer og 
konsumvarer er alle optimistiske i 
sin bedømmelse av utsiktene for 
det kommende kvartalet. 



Verden – IMF: syklisk oppsving løftet av 
investeringer og handel
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• IMF: The global economic upswing that began around 
mid-2016 has become broader and stronger. This new 
World Economic Outlook report projects that advanced 
economies as a group will continue to expand above 
their potential growth rates this year and next before 
decelerating, while growth in emerging market and 
developing economies will rise before leveling off. For 
most countries, current favorable growth rates will not 
last. Policymakers should seize this opportunity to 
bolster growth, make it more durable, and equip their 
governments better to counter the next downturn.

• Global growth seems on track to reach 3.9 percent this 
year and next, substantially above our October 
forecast. Helping to drive this output acceleration is 
faster growth in the euro area, Japan, China, and the 
United States, all of which grew above expectations 
last year, along with some recovery in commodity 
exporters. Along with China, several other emerging 
market and developing economies will also do better 
this year than in our past projections—that group 
includes Brazil, Mexico, and emerging Europe. The 
aggregate gains for this country group are, however, 
weighed down by sharp downward revisions for a few 
countries in the grip of civil strife, notably Libya, 
Venezuela, and Yemen. Growing trade and investment 
continue as notable factors powering the global 
upswing.



IMF anslag

20.04.2018 Presentasjon text12



Inflasjon og renter
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Noe uro i aksje- og rentemarkeder siste uker pga
handelsfriksjoner mellom USA og Kina

20.04.2018 Presentasjon text14



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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Verden – makro siste uker



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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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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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



Bra driv i norsk økonomi/bedriftene
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)

20.04.2018 Presentasjon text55



Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Norge – arbeidsledigheten på vei ned

20.04.2018 Presentasjon text57



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
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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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Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten har økt 
pga økt påslag i USA siden des 2017
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