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Makroøkonomi uke 20 – hovedpunkter

Ledige stillinger i Norge har økt til høyeste siden 2012 (og oljeprisen over 80 

USD/fat)

• USA går ut av Iran-avtalen fra 2015. 

Dette gir gnisninger i forholdet til 

Europa, som vil fortsette avtalen. Det 

er nå handelsforhandlinger mellom 

USA og Kina i Washington og det 

ryktes at Kina kan gjøre endringer 

som gir betydelig reduksjon i 

handelsoverskuddet mot USA (med 

200 mrd USD. Mye er symbolpolitikk.

• NORGE: fortsatt god vekst i norsk 

økonomi. Flere ledige stillinger.  

Eksport/import opp 7,5 og 15% i år

• USA: fortsatt bra driv og dempet 

inflasjon

• EUROPA: nokså stabil økonomisk 

vekst

• KINA: nokså stabil vekst: ind.prod. og 

inv litt svakere enn ventet, handel litt 

høyere

Norge. Ledige stillinger øker



Ukens makrokommentar 

• Ledige stillinger i Norge har økt til høyeste siden 2012 (og oljeprisen over 80 USD/fat)

• Norsk økonomi har vært gjennom noen år preget av oljeusikkerhet, men nå begynner 

usikkerheten virkelig å slippe og ledige stillinger har økt til høyeste siden 2012. Antallet stillinger 

økte til nær 68,000 i 1. kv 2018, ifølge SSB. Bunnen ble nådd omkring årsskiftet 2015/16 og særlig 

det siste året har antallet økt (med nær 10,000) i takt med bedringen i norsk økonomi, særlig 

oljerelatert og mindre oljeusikkerhet. Trykket i norsk økonomi øker.

• Arbeidsledigheten i Norge er allerede på lavt nivå. Registrerte ledige hos NAV er på 2,4%. Dette 

er lavt og nær det laveste på 9 år, altså lenge før oljeprisen begynte å falle. De fylkesvise 

forskjellene har avtatt året. Laveste ledighet er 1,6% (Sogn og Fjordane og Troms) og høyeste er 

3,1% (Vestfold). Nedgangen har vært størst i oljefylket Rogaland med nedgang fra over 4,5% til 

2,9%. I nabofylkene Hordaland og Agder er ledigheten litt lavere. NAV er et såkalt smalt mål på 

arbeidsledighet (må ha rettigheter hos NAV). Et bredere mål er SSBs arbeidskraftsundersøkelse 

(AKU). AKU omfatter alle som er på jobbjakt. SSB AKU ledighet er normalt 1 prosentpoeng (pp) 

høyere enn NAV. Differansen økte til 2 pp ifm oljenedgangen pga flere som tok opp studier og 

færre deltidsjobber. Den har falt noe og er nå 1,5 pp og vi venter ytterligere normalisering.

• Oljeprisen har vært over 80 USD/fat pga faktorer på tilbuds og etterspørselssiden (dog indikerer 

markedets fremtidspriser noe lavere pris neste årene). Etterspørselen er opp 2% det siste året. 

Videre har OPEC m fl kuttet 0,4 mill fat/dag mer enn planen. Produksjonen var i april 2018 på 29,3 

mill fat, som er det laveste siden april 2015. Geopolitisk usikkerhet, inkl Irans eksportmuligheter 

av olje, økte etter at Trump forrige sa at USA går ut av Iran-avtalen fra 2015 og vil innføre strenge 

sanksjoner. De som ikke følger sanksjonene «risk severe consequences» ifølge Trump. 



Norge – ledige stillinger øker til høyeste siden 2012

18.05.2018 Presentasjon text4



Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Nedbemanning (inkl permitterte). Ant 

personer meldt til NAV. Siste: Mars 18 

Gjennomsnitt siste 3 mnd

Oslo Vest-Agder

Rogaland Hordaland

Norge



Norge – arbeidsledigheten har falt
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Norge – arbeidsmarkedet i bedring, ledige stillinger øker –
arbeidsdeltakelsen har falt snur med bedre tider



Norge – veksten i norsk økonomi har kommet opp
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• Veksten i norsk økonomi 

har kommet opp bl a fordi 

oljenedgangen avtar



Norge – økt eksport og import. Handelsoverskuddet på 
19 mrd i april (tilsvarer 228 mrd/år og 0,6 mrd/dag)
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Øvrig makro siste uker



Mindre frykt/usikkerhet i finansmarkedene – aksjer 
og renter har økt. USA 10 år stat over 3%
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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. 
Global manufactuering PMI stabilising recent survey

Global and Norwegian GDP. Annual change

Global

Global. 

Forecast

(IMF)

Global PMI

manufactuering

service (activity)
Norway mainland

Nordic 

banking 

crisis

Financial 

crisis

Oil 

shock



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 (litt ned på siste måling, men bra nivå)

18.05.2018 Presentasjon text16

• Har vært veldig god vekst 

i blant bedriftene. PMI 

industri tilsier isolert sett 

en BNP vekst på over 4%.



USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
litt høyere med høyere energipriser
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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. Nokså 
høy 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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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-
2% 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

18.05.2018 Presentasjon text29



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 (industri litt ned på siste måling, men bra nivå)
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• Høye forventninger blant 

bedriftene - tilsier isolert 

sett en BNP vekst på 

omkring 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)
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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 
litt høyere pga 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



Norge – økt eksport og import. Handelsoverskudd på 
19 mrd kr i april (tilsvarer 228 mrd/år og 0,6 mrd/dag)
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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 nokså jevn vekst i arbeidskraft/tjenester 2,5-3%
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Norge – dempet prisvekst
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Matvarer og 

drikke (inkl 

alko og 

tobakk)

17 %

Klær og 

skotøy

5 %

Bolig, lys og 

brensel 

(beregnet 

husleie 

13%)

23 %

Møbler, 

hush art og 

vedlikehold

7 %

Transport

16 %

Kultur og 

fritid

11 %

Hotell- og 

restauranttj

enester

6 %

Annet (inkl 

helse, post, 

utd)

15 %

INFLASJON - VEKTER



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

18.05.2018 Presentasjon text62



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

18.05.2018 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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uten etter forutgående samtykke fra SR-BankMarkets. Innholdetmå ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten.
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• Markedsoppdatering og strategiske vurderinger


