
Makro- og markedsoppdatering: 

Boligprisene i Norge nær uendret siste året (og optimismen 
blant NHO-bedriftene høyeste på 10 år)

3. Oktober 2018

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

E-post: kyrre.knudsen@sr-bank.no

Tlf: 938 83 518



Makroøkonomi uke 40 – hovedpunkter

Boligprisene i Norge nær uendret siste året (og optimismen blant NHO-bedriftene 

høyeste på 10 år)

• Verdensøkonomi og finansmarkeder: 

 bra driv i markedene, handelsuro mellom USA og 

Kina fortsetter, men USA har inngått avtaler med 

Sør-Korea, Canada og Mexico

 Uro i en del fremvoksende økonomier (inkl Brasil, 

Tyrkia og Argentina). Kina aksjer nær laveste på 4 

år

• USA: inngår handelsavtaler med Sør-Korea, Canada og 

Mexico, veksten i bedriftene (både industri og service) 

holder seg høy

• Europa: veksten i industribedrifter (PMI) dempes av 

handelsuro, service bedre

• Norge: boligprisene nær uendret det siste året, 

optimisme i NHO-bedriftene, PMI ned, men bra nivå

• Kina: veksten i industribedrifter (PMI) dempes av 

handelsuro, service bedre og bra nivå

Norge – boligpriser nær uendret det siste året



Ukens makrokommentar 

• Boligprisene i Norge nær uendret siste året (og optimismen i NHO-bedriftene høyeste på 10 år)

• Norske boligpriser har vært forholdsvis stabile det siste året, også den siste måneden, ifølge 

ferske tall fra Eiendom Norge. Det siste året har prisene steget med 2,7%. Den siste måneden har 

de steget 0,1% justert for sesong (ujustert er de ned 1,1%). Det er stor aktivitet i boligmarkedet. I 

september ble det solgt 5% flere bruktboliger enn september i fjor. Antall omsetninger i 3. kvartal 

nådde rekordnivå. Hittil i år er det lagt ut 1% flere boliger enn tilsvarende periode i fjor, og for 

september isolert er økningen 3%.

• Det har de siste årene vært store regionale forskjeller i boligmarkedet, men avdempingen i Oslo 

det siste halvannet året har dempet forskjellene. Det siste året har prisene steget med 4% i Oslo. 

Deretter følger Kristiansand og Tromsø med 2%, og Stavanger og Trondhjem nær null. Den siste 

måneden er det blant disse byer best utvikling i Stavanger og Kristiansand med en liten oppgang 

(om man justerer for sesong). Det er god aktivitet i markedet mange steder. I Oslo har antall 

omsetninger hittil i år økt med 7% sammenlignet med samme periode i fjor og 9% for september 

isolert. Tilsvarende tall for Stavanger er 7 og 15%, for Bergen 1 og 12% og Kristiansand 2 og 9%. 

Nokså høy vekst i omsetning i september måned tyder på bra driv i markedet og at styrefarten har 

tatt seg opp, særlig for oljefylkene på Sør- og Vestlandet.

• Fremover tror vi bedringen i norsk økonomi (jf NHO-bedriftene som er mest positive på 10 år) 

vil støtte boligmarkedet og bidra til moderat vekst i priser og omsetning. Høyere rente virker 

dempende, men Norges Banks rentebane tilsier gradvis og moderat oppgang. En slik utvikling vil 

trolig ikke sjokke boligmarkedet. Forrige gang det norske boligmarkedet opplevde motvind av 

betydning var under finanskrisen i 2008-2009. Den gang var det internasjonale drivkrefter som 

påvirket Norge. Vi er fortsatt en liten, åpen økonomi og det synes mer sannsynlig at det er denne 

kanalen som også neste gang vil kunne bidra til et mer markert omslag i boligmarkedet.



Norge – boligpriser nær uendret det siste 
året og stor aktivitet

03.10.2018 Presentasjon text4

• I september ble det solgt 9.161 boliger i Norge, 
4,6% flere enn i sept 2017.

• Aldri tidligere blitt solgt så mange bruktboliger per 
tredje kvartal enn i 2018

• I september ble det lagt ut 10.652 boliger for salg i 
Norge, noe som er 2,6 prosent flere enn i samme 
måned i fjor.

• Tilbudssiden fortsatt gjennomgående stor over 
hele landet.

• Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i 
september 2018, noe som er fem dager færre enn 
i august 2017. 

• Av byene hadde Hamar m/Stange raskest salgstid 
med 20 dager og Stavanger m/omegn tregest 
salgstid med 76 dager.

• Høyere gjennomsnittlig salgstid i det meste av 
landet enn hva vi har sett de senere årene – mye å 
velge i

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og 

Eiendomsverdi.



Norge – boligprisene opp 2,7% siste år og 
0,1% siste måned (justert for sesong)
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Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og 

Eiendomsverdi.



Norge – boligprisene ned i alle større byer/regioner 
siste måned (men tallene er ikke justert for sesong 
og må oppjusteres med ca 1%). Stav og KrSnd høyest
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Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og 

Eiendomsverdi.



Norge – prisene opp 0,3% til 4,1% det siste 
året i større byer/regioner i Norge
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Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og 

Eiendomsverdi.



Norge – boligpriser i Norge nær uendret det 
siste året (noe mer volatilt i Oslo)
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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 – økt kredittvekst for bedrifter og 
stabil for private, folk flest er positive
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Norge – NHO-bedriftene melder om mest 
positive markedssituasjon på 10 år
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Norge – NHO-bedriftene melder om mest 
positiv markedssituasjon på 10 år
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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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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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Europa – aktiviteten i bedriftene dempes - industri 
svakere enn ventet (handelsuro) og nivået er laveste på 
over 2 år. Fortsatt bra i Tyskland
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Kina – bedriftenes forventninger sideveis/noe 
lavere (handelsuro demper veksten)
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Øvrige makronyheter



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



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 pga

oljenedgang har gått over 

i oppgang



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 – befolkningsveksten har avtatt men vil trolig 
øke med bedre tider, flere jobber og økt arb.innv.
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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
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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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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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• Markedsoppdatering og strategiske vurderinger


