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Makroøkonomi uke 18 – hovedpunkter

God vekst i industribedrifter både i Norge, Europa og USA (indikerer fortsatt 

vekst i makro og handel globalt)

• Samtaler mellom USA (fin.min) og 

Kina (vise-president) tyder på at 

handelsforhandlinger er i gang. Gode 

nyheter at de snakker – og trolig er 

begge parter interessert i å dempe 

spenningen og usikkerheten. Fortsatt 

usikkert hvordan løsningen vil bli, 

men samtalene er uansett 

stabiliserende for verdensøk og 

finansmarkeder. 

• NORGE: vekst blant 

industribedriftene. Styringsrenten 

uendret på rekordlave 0,5% - blir 

trolig satt opp til 0,75% i sept.

• USA: vekst blant industribedriftene 

(dog litt lavere enn ventet)

• EUROPA: fortsatt optimisme hos i 

bedriftene, særlig Tyskland. 

Økonomisk vekst noe lavere (og 

lavere enn ventet)



Ukens makrokommentar 

• God vekst i industribedrifter både i Norge, Europa og USA (indikerer fortsatt vekst i makro og 

handel globalt)

• Etter noe usikkerhet knyttet til avtakende forventninger blant bedrifter (PMI) siste måneder, 

viste tallene denne uken fortsatt bra driv i industribedrifter i Norge, Europa og USA (i Kina er de 

noe lavere, men har vært stabilt i en del måneder). Den norske PMI svinger (unødvendig) mye fra 

måned til måned. Denne ukens tall viser noe oppgang og samleindeksen er på 56,5 – dvs at 56,5% 

av bedriftene sier at utviklingen denne måned er bedre enn forrige. Snitt siste 3 måneder er 

56,1%. Målingen er nøytral på 50%. Siden det over tid er vekst i økonomien og bedriften, er 

historisk gjennomsnitt for samleindeksen på 53%. Nivået nå er således 3 prosentpoeng (pp) 

høyere enn snittet. Indeksen for ansatte er på 55,2%, som er 4 pp høyere enn snittet på 51%. 

Ordreinngangen kan kaste ekstra lys over mulige knekkpunkter. Indeksen for nye ordre holder seg 

godt på 62%, som er mye høyere enn snittet på 54%.

• Både i USA (hvor oppgangen er vart veldig lenge men nå stimuleres ytterligere av skattekutt) og 

Europa (hvor det har vært bekymring om avtakende vekst) holder aktiviteten blant 

industribedriftene seg på bra nivå. I USA er samleindeksen på 57,3%. Dette er bra nivå og høyere 

enn i Norge. Dog er det noe lavere enn forrige måling på over 59%. Indeksene for nye ordre og 

sysselsetting er på greie nivåer. I USA viser for øvrig dagens tall at veksten i sysselsetting fortsetter 

selv om veksten var noe lavere enn ventet. I Europa er samleindeksen for industribedriftene på 

56,2%, altså nokså nær Norge og noe under USA.

• Disse tallene understøtter et syn om at veksten i verdensøkonomien fortsetter – i et litt lavere 

tempo enn siste måneder – dvs at det foreløpig ikke er tegn til en mer kraftig nedgang i veksten. 

Samt at handelsgnisningene mellom USA og Kina så langt ikke har gitt store negative utslag. 



Samtaler mellom USA og Kina demper frykten i 
finansmarkedene

04.05.2018 Presentasjon text4



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. 
Global manufactuering PMI stabilising recent survey

Global and Norwegian GDP. Annual change
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Bra driv i norsk økonomi/bedriftene (PMI litt 
opp igjen på siste måling)
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI  
delindekser)
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Verden – makro siste uker



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 – bedriftene er optimister, både industri og 
service (industri litt ned på siste måling, men bra nivå)
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• Har vært veldig god vekst 

i blant bedriftene. PMI 

industri tilsier isolert sett 

en BNP vekst på over 4%.



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på ganske 
bra nivå for ordre og sysselsetting
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland (men litt ned i det siste)
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp 
(men litt lavere på siste måling)
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Europa – arbeidsledigheten har falt i lang tid 
(uendret på 8,5% på siste måling). Optimisme blant 
forbrukerne
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Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå 
(offisiell fra NBS litt opp på siste måling, som 
ventet)
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USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til nær 2% med høyere energipriser
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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

04.05.2018 Presentasjon text26

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)

04.05.2018 Presentasjon text29



USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service (industri litt ned på siste måling, men bra nivå)
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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 ganske 
bra nivå for ordre og sysselsetting
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden 
(men litt lavere måling fra Conference Board)

04.05.2018 Presentasjon text32



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)
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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 volatilt siste måneder
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp 
(men litt lavere på siste måling)
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland (men litt ned i det siste)
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Europa – kjerneinflasjon nær/under 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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Bra driv i norsk økonomi/bedriftene
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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 har falt
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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

04.05.2018 Presentasjon text57

• 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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