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Makroøkonomi uke 16 - hovedpunkter

Bra driv i det norske arbeidsmarkedet (og bedriftsforventningene i Europa 

stabiliseres på bra nivå)

• Intet nytt fra Trump om mer  

handelstrøbbel er godt nytt for 

finansmarkeder. Forsoningsmøte 

mellom Nord- og Sør-Korea (som 

Trump tar æren for, dog har trolig 

også Kina en finger med i spillet) 

demper geopolitisk spenning.

• NORGE: fortsatt bra driv i 

arbeidsmarkedet. Ledigheten nær 

uendret på lave 2,4%. Rogaland ned 

til 2,9%, laveste siden februar 2015

• EUROPA: bedriftsforventningene 

stabiliseres på bra nivå (etter noen 

måneder med nedgang), høyt i 

Tyskland

• USA: konsumentforventninger holder 

seg høyt, bedriftsforventninger 

stabiliseres på bra nivå

• KINA: ledende indeks noe bedre enn 

ventet



Ukens makrokommentar 

• Bra driv i det norske arbeidsmarkedet (og bedriftsforventningene i Europa stabiliseres på bra 

nivå)

• Arbeidsledigheten i Norge (målt ved registrert ledige hos NAV) holder seg stabilt på 2,4%, som 

er nær det laveste på 10 år – og i Rogaland fortsetter bedringen og ledigheten har falt til 2,9% 

som er det laveste siden februar 2015. Bedringen i arbeidsmarkedet reflekterer bedringen i norsk 

økonomi, samt at oljenedgangen aldri ble virkelig dyp for Norge. Rogaland ble mer rammet og 

ledigheten steg fra 2,5 til over 4,5% fra sommeren 2014 til høsten 2016. Siden den gang har 

omstillingsevnen vært imponerende. Ledigheten har falt nesten sammenhengende, og særlig 

siden våren 2017 hvor SR-Banks konjunkturbarometer viste de første signaler om at et kraftfullt 

omslag var på gang. Videre viste barometeret god optimisme, og særlig blant oljeeksponerte 

bedrifter, ved inngangen til 2018. Fasiten viser nå at ledigheten i denne perioden har falt med 0,4 

prosentpoeng tilsvarende en reduksjon i ledige og tiltak på 1150 personer. Omslaget innen oljen 

reflekteres også at antallet arbeidsledige innenfor ingeniør/IKT/øvrig industri er nær halvert det 

siste året. Videre er antall permitteringer ned over 60% fra i fjor, noe som henger sammen med 

økt aktivitet og lavere usikkerhet i bedriftene.

• Det har vært en viss bekymring om avtakende optimisme blant bedrifter, særlig i Europa, men 

tall denne uken viser at forventningene (målt ved PMI) stabiliseres på bra nivå. Norge er en liten, 

åpen økonomi og svingninger internasjonalt, særlig hos våre viktige handelspartnere i Europa, har 

stor betydning. Det er således positivt for robustheten i utsiktene for norsk økonomi at utsiktene i 

Europa stabiliseres på bra nivå. Kombinert med svak kronekurs (som denne uken ble påvirket av 

noe uklarhet om den nye forskriften for pengepolitikken) gir dette gode eksportmuligheter for 

norsk næringsliv.



Oppgang i aksje- og rentemarkeder siste uker pga
noe mindre handelsfriksjoner mellom USA og Kina
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – Eurosonen 
svakere enn ventet den siste tiden
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Global rebound in 2017 & holding up fairly well – tailwind for Norway
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland (men litt ned i det siste)
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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Norge



Norge – boligproduksjonen avtar. Men usikkerheten 
har avtatt og tilsier at det vil snu etterhvert 
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Norge – fortsatt flytting til sentrale strøk, men ikke 
like mye Oslo (kan endre seg med bedre tilgang på 
boliger, infrastruktur, øk. vekst
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Norge – utflytting fra Rogaland i 2017, når 
snur det?
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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%.



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



27.04.2018 Presentasjon text25

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

27.04.2018 Presentasjon text33

• 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 i det siste)
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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)
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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

27.04.2018 Presentasjon text59



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

27.04.2018 Presentasjon text65



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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