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Makroøkonomi uke 39 – hovedpunkter

Arbeidsledigheten i Norge holder seg nær det laveste på 10 år (og styringsrenten i 

USA økes)

• Verdensøkonomi og finansmarkeder: 

 bra driv, handelsuro mellom USA og Kina 

fortsetter (økt toll fra 24. sept og øker 1. jan, 

Kina gjengjelder) 

 uro i en del fremvoksende økonomier (inkl Brasil, 

Tyrkia og Argentina). Kina aksjer nær laveste på 4 

år

• USA: styringsrenten opp fra 2 til 2,25%, forbrukere enda 

mer positive enn ventet (høyt nivå), lav vekst i 

ordreinngang varige goder, PMI industri bedre enn 

ventet og bra nivå mens service noe svakere

• Europa: bra driv i tyske bedrifter (mer dempet i 

industrien i Europa), dempet inflasjon på 2% og 

kjerneinflasjon 0,9% (vs mål 2%)

• Norge: NAV arbeidsledighet laveste på nær 10 år, SSB 

AKU arbeidsledighet (juli) fra 3,9 til 4,0% pga flere som 

søker jobb

• Kina: n/a. månedstall forrige uke omtrent som ventet 

med ind.prod. +6,1%, invest. +5,3%, varehandel +9%

• Kommende uke – USA: bedriftsmåling (PMI), ISM PMI; 

Europa: PMI; Kina: PMI; Norge: PMI, boligpriser

Norge – arbeidsledigheten (NAV) nær laveste 

på 10 år



Ukens makrokommentar 

• Arbeidsledigheten i Norge holder seg nær det laveste på 10 år (og styringsrenten i USA økes)

• Arbeidsledigheten målt ved registrerte ledige hos NAV var omtrent uendret fra august til 

september og holder seg dermed nær det laveste nivået på 10 år. I kjølvannet av oljenedgangen 

økte ledigheten i Norge moderat fra 2,5% til 3,2%, men siden våren 2016 har ledigheten falt. Den 

siste måneden har den rapporterte NAV-ledigheten falt fra 2,5 til 2,4% (sesongjustert var den litt 

opp fra 2,3 til 2,4%). Lav ledighet reflekterer bra fart i norsk økonomi med god jobbvekst. 

Oljefylkene på sør- og vestlandet hadde størst økning i ledigheten fra 2014 til 2016, men nå har 

den falt og det er nokså små fylkesvise forskjeller. Ledigheten i Rogaland økte fra under 2% i 2013 

til nesten 5% høsten 2016. Deretter har imponerende omstilling i bedriftene, og etter hvert også 

olje-bedring, bidratt til at ledigheten nå er 2,7% (omtrent som Oslo, Hordaland og Agder).

• Fremover anslår vi at det blir flere jobber i norsk økonomi. Et flertall av bedriftene i SR-Banks 

konjunkturbarometer, som dekker store deler av Sør-Norge, melder om flere ansatte og særlig for 

oljerelatert og bygg/anlegg. Det samme gjelder bedriftene som inngår i Norges Banks regionale 

nettverk. Norges Bank venter en vekst i sysselsettingen på 1,6% i 2018 og 1,2% i 2019, samt vekst i 

arbeidsstyrken på hhv 1,4% og 1,2% og dermed at NAV-ledigheten avtar til 2,2% i 2019. 

• Lav arbeidsledighet og flere sysselsatte vil trolig bidra til at både sysselsettingsandelen, 

arbeidsinnvandringen og befolkningsveksten igjen tar seg opp. Oljenedgangen la en demper på 

veksten, men bedringen i norsk økonomi stimulerer til flere i jobb og flere arbeidsinnvandrere. Lav 

ledighet i mange land rundt oss og svak krone gjør at konkurransen om arbeidskraften er høyere 

enn noen år tilbake. Samtidig kan politisk uro og usikkerhet i Europa gjøre Norge mer attraktivt. 

• I USA økte sentralbanken som ventet styringsrenten fra 2 til 2,25% og signaliserer ytterligere 

oppgang til 3,0% i 2019 og videre til nær 3,5% i 2021.



Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt. Nedbemanninger holder seg lavt
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Norge – arbeidsledigheten har falt
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Norge – flere 
sysselsatte og AKU 
arbeidsledighet fra 3,9 
til 4,0% siste måling 
(juli)
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Norge – arbeidsmarkedet i bedring, ledige stillinger øker –
arbeidsdeltakelsen har falt men på vei opp med bedre tider



Norge – befolkningsveksten har avtatt men vil trolig 
øke med bedre tider, flere jobber og økt arb.innv.
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USA – styringsrenten opp fra 2 til 2,25% og 
sentralbanken skisserer videre oppgang i renten 
(mot 3,5% i 2021)
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• Fra Federal Reserve:

• “Information received since the Federal Open Market Committee 
met in August indicates that the labor market has continued to 
strengthen and that economic activity has been rising at a strong 
rate. Job gains have been strong, on average, in recent months, and 
the unemployment rate has stayed low. Household spending and 
business fixed investment have grown strongly. On a 12-month 
basis, both overall inflation and inflation for items other than food 
and energy remain near 2 percent. Indicators of longer-term 
inflation expectations are little changed, on balance.

• Consistent with its statutory mandate, the Committee seeks to 
foster maximum employment and price stability. The Committee 
expects that further gradual increases in the target range for the 
federal funds rate will be consistent with sustained expansion of 
economic activity, strong labor market conditions, and inflation near 
the Committee's symmetric 2 percent objective over the medium 
term. Risks to the economic outlook appear roughly balanced.

• In view of realized and expected labor market conditions and 
inflation, the Committee decided to raise the target range for the 
federal funds rate to 2 to 2-1/4 percent.

• In determining the timing and size of future adjustments to the 
target range for the federal funds rate, the Committee will assess 
realized and expected economic conditions relative to its maximum 
employment objective and its symmetric 2 percent inflation 
objective. This assessment will take into account a wide range of 
information, including measures of labor market conditions, 
indicators of inflation pressures and inflation expectations, and 
readings on financial and international developments.”



Makronyheter siste uken



Finansmarkeder – bra driv. Aksjer i Norge og USA 
nær all-time high & USA 10 år statsrente nær 3%
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – Eurosonen 
svakere siste måneder, men utflating og fleste nær null
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Globalt oppsving startet i 2016 og holder seg ganske bra (IMF venter at 
veksten i verden vil holde seg nokså bra de neste årene) 

Nordic 

banking 

crisis
Financial 

crisis

Oil 

shock



USA – god vekst i ordreinngang (men noe mindre 
enn ventet på siste måling) og varehandel 
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Europa – inflasjon nær 2%, kjerneinflasjon 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt forbrukeroptimisme)
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Europa – aktiviteten i bedriftene dempes - industri 
svakere enn ventet (handelsuro) og nivået er laveste på 
over 2 år. Fortsatt ganske bra i Tyskland
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden 
(måling fra Conference Board økte mer enn ventet)
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden 
(måling fra Conference Board økte mer enn ventet)

28.09.2018 Presentasjon text18

• Fra Conference Board:

• “After a considerable improvement in August, Consumer 
Confidence increased further in September and hovers at an 
18-year high,” said Lynn Franco, Director of Economic 
Indicators at The Conference Board. 

• “The September reading is not far from the all-time high of 
144.7 reached in 2000. Consumers’ assessment of current 
conditions remains extremely favorable, bolstered by a 
strong economy and robust job growth. The Expectations 
Index surged in September, suggesting solid economic 
growth exceeding 3.0 percent for the remainder of the year. 
These historically high confidence levels should continue to 
support healthy consumer spending, and should be welcome 
news for retailers as they begin gearing up for the holiday 
season.”

• Consumers’ assessment of current conditions held steady in 
September. Those stating business conditions are “good” 
increased from 40.5 percent to 41.4 percent, while those 
saying business conditions are “bad” declined marginally 
from 9.3 percent to 9.1 percent. Consumers’ assessment of 
the labor market was somewhat more favorable. Those 
claiming jobs are “plentiful” increased from 42.3 percent to 
45.7 percent, but those claiming jobs are “hard to get” 
increased from 12.1 percent to 13.2 percent.

• Consumers’ optimism about the short-
term outlook improved considerably in 
September. The percentage of consumers 
anticipating business conditions will 
improve over the next six months 
increased from 24.4 percent to 27.6 
percent, while those expecting business 
conditions will worsen declined, from 9.9 
percent to 8.0 percent. 

• Consumers’ outlook for the labor market 
was also more upbeat. The proportion 
expecting more jobs in the months ahead 
increased from 21.5 percent to 22.5 
percent, while those anticipating fewer 
jobs decreased from 13.2 percent to 11.0 
percent. Regarding their short-term 
income prospects, the percentage of 
consumers expecting an improvement 
declined from 25.4 percent to 22.6 
percent, but the proportion expecting a 
decrease declined marginally, from 6.9 
percent to 6.5 percent.



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)
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Oljeprisen – både tilbud og etterspørsel stiger ca 1,5-
2% i året. Noe underskudd kommende kvartaler (Iran)
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Kilde: Det amerikanske 

energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



Det amerikanske energibyrået (EIA) forventer nokså stabile lagre 
(og lagre har kommet ned)
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service
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• Veksten i bedriftene 

holder seg høy



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på ganske 
bra nivå for sysselsetting – nye ordre mer volatilt
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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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 
noe høyere pga økte energipriser
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USA – bra løft i boligmarkedet, men sideveis siste 
måneder
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USA – god vekst i ordreinngang (men noe mindre 
enn ventet på siste måling) og varehandel 
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Kina – nokså stabilt og indikerer vekst i tråd med 
myndighetenes mål på 6,5%
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Kina – bedriftenes forventninger sideveis/noe 
lavere (handelsuro demper veksten)
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp 
(men lavere på siste måling)
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Europa – aktiviteten i bedriftene dempes - industri 
svakere enn ventet (handelsuro) og nivået er laveste 
på over 2 år. Fortsatt ganske bra i Tyskland
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Europa – inflasjon nær 2%, kjerneinflasjon 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt forbrukeroptimisme)
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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 («støy» i 
PMI i juli)
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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 på vei opp med bedre tider



Norge – boligpriser i Norge nær uendret det 
siste året (noe mer volatilt i Oslo)
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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 – inflasjon tatt seg markert opp pga importerte 
varer (klær, sko, møbler etc) samt mat
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Norge – inflasjonsvekter
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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…

Transport

16 %

Kultur og 

fritid

11 %

Hotell- og 

restauranttje

nester

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

28.09.2018 Presentasjon text57



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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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og renter
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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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Renter – lange renter har økt fra bunnen sommeren 
2016 (nær +2pp i USA, +1pp i No og +0,5pp i Eur) 
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Norges Banks rentebane



Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten økte med USA 
fra des 2017, men har avtatt til nær normal nivå
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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
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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-Bank Markets, en divisjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA - organisasjonsnummer NO 937 895 321 i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

SpareBank1 SR-Bank ASA, Markets
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• Markedsoppdatering og strategiske vurderinger


