
Makro- og markedsoppdatering: 

Finansmarkeder litt opp igjen og bred optimisme i norsk 
industri (og sterkere norsk krone)

22. Oktober 2018

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

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

Tlf: 938 83 518



Makroøkonomi uke 42 – hovedpunkter

Finansmarkeder litt opp igjen og bred optimisme i norsk industri (og sterkere norsk 

krone)

• Verdensøkonomi og finansmarkeder: 

 Markedene litt opp igjen etter uroen

 Store forskjeller i aksjemarkeder siste år: opp i 

USA og Norge, ned i Europa og fremvoksende øk.

 Norske renter opp med utlandet siste måned, 

men noe ned pga uro & NOK noe sterkere 

 Oljepris sideveis nær 80 USD/BBL

• USA: forbrukerne fortsatt optimister, detaljhandelen 

noe svakere enn ventet, sideveis boligmarked

• Europa: lavere tyske forventninger (ZEW), nærmere 

Brexit-avtale

• Kina: litt lavere vekst (kommer trolig tiltak fra 

myndighetene), BNP vekst på 6,5%, industrien dempes

• Norge: god vekst i industribedriftene (SSB barometer)

• Neste uke: USA: aktivitet i bedriftene (PMI), 

boligmarked, ordreinngang, BNP; Europa: PMI, Brexit-

forhandlinger, rentemøte; Kina – ledende indikatorer; 

Norge: arbeidsledighet og sysselsatte (SSB AKU)

God vekst i norske bedrifter



Ukens makrokommentar 

• Finansmarkeder litt opp igjen og bred optimisme i norsk industri (og sterkere norsk krone)

• Etter noen urolige dager i finansmarkedene roet det seg forrige uke. Uroen skyldes flere forhold, 

herunder høy prising av aksjer (særlig USA), økte renter, lavere vekstanslag, politisk risiko inkl

Trump, Brexit og Italia. Historisk har høyere prising av aksjer (som pt) gitt påfølgende lavere  

avkastning. Større korreksjoner kommer med noen års mellomrom. Forrige store korreksjon var 

finanskrisen høsten 2008 da aksjer falt ca 50% og det tok nær 4 år før de var tilbake på samme 

nivå. Historien har imidlertid også vist at det er vanskelig å tidfeste akkurat når neste 

korreksjon/krakk kommer. Aksjer kan fortsette å stige selv om det er dyrt (og kan falle selv om det 

er billig). Dette innebærer risiko for å selge for tidlig/kjøpe for sent – og strategier bør stå seg 

både i opp- og nedgang. Det er også for tiden store forskjeller mellom ulike geografiske markeder. 

• Det er bred optimisme i norsk industri, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) barometer. Tallene fra 

SSB illustrerer at oljenedgangen er bak oss og er således godt på linje med SR-Banks 

konjunkturbarometer. Det er god vekst i industrien og forventningene holder seg godt. SSBs 

sammensatte konjunkturindikator er nær det høyeste på 7 år. Indeksen for ansettelser er på det 

høyeste siden 2012. Videre er det interessant at handelsuroen globalt ikke har smittet over på 

norsk industri (enn så lenge). Det skyldes både at Norge i stor grad handler med europeiske land 

hvor handelsregimet har vært stabilt (og har nokså lite direkte eksport til USA), har begrenset 

handel i varer som omfattes av nye handelstariffer (noe bil/aluminium), samt at oljerelatert 

industri er på vei opp. Som en liten, åpen økonomi er Norge likevel utsatt for potensielle 

handelsforstyrrelser, herunder Brexit. En stor andel av norsk eksport er gass til UK. 

• Bedringen i norsk økonomi, herunder økt oljepris, mindre boligfrykt og økt styringsrente, har 

bidratt til styrking av den norske kronen. Kronen er nå nær det sterkeste på ett år mot euro. 



Finansmarkeder – sideveis etter nedgang forrige uke



Finansmarkeder – sideveis etter fall forrige uke, 
store regionale forskjeller siste 1 år og siste 3 år
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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og renter
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Bra driv i norsk økonomi/bedriftene - SBB 
barometer viser bred optimisme i industrien
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Norge – SSB barometer viser bred optimisme 
i industrien
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God vekst og sysselsettingen tar seg opp



Norge – SSB barometer viser bred optimisme 
i industrien, økt ordreinngang
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• SSB: «Ordrebøkene fylles opp
• Ordretilgangen fra både hjemme-

og eksportmarkedet viser oppgang i 
3. kvartal. Veksten i ordretilgangen 
ser ut til å overgå leveransene i og 
med at det meldes at den samlede 
ordrebeholdningen øker i dette 
kvartalet. 

• Det er særlig produsenter av 
innsatsvarer og investeringsvarer 
som melder om vekst i 
ordrebeholdningen. 

• Indikasjoner på vekst i olje- og 
gassinvesteringene på norsk sokkel i 
2019 kan ligge bak veksten i 
ordrebeholdningen for produsenter 
av investeringsvarer.»



Norge – SSB barometer viser utsikter for 
kommende kvartal nær høyeste på 7 år, jevnt 
over bra i fleste næringer
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Norge – SSB barometer viser mindre ledig 
kapasitet i bedriftene, særlig maskin/anlegg 
og arbeidskraft
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Øvrige makronyheter



Finansmarkeder – USA 10 år statsrente steget til godt 
over 3% som er høyeste siden 2011. Aksjeprising målt ved 
P/E i den høye enden
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Prising målt ved 

Price/Earnings

(PE)



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – Eurosonen 
svakere, men øvrige regioner nær forventning
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Globalt oppsving fra 2016, men veksten i bedriftene har avtatt i det siste 
(IMF tatt ned vekst i 2018 og 2019 fra 3,9 til 3,7%, fortsatt grei vekst) 

Nordic 

banking 

crisis
Financial 

crisis

Oil 

shock



Renter – økte renter i Italia pga foreslått 
budsjett(underskudd) og politisk situasjon
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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USA – ordreinngang øker (men kjerne sideveis), noe 
lavere vekst i varehandel
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USA – bra løft i boligmarkedet, men sideveis/ned 
siste måneder
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Europa – aktiviteten i bedriftene dempes. Fortsatt 
ganske bra i Tyskland (men ZEW ned denne uken)
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Europa – aktiviteten i bedriftene dempes. Fortsatt 
ganske bra i Tyskland (men ZEW ned denne uken)
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• Fra ZEW:

• “The ZEW Indicator of Economic Sentiment 
for Germany dropped to a level of minus 
24.7 points in October 2018. The indicator 
has thus reached the same low-point as in 
July of this year, being at its lowest reading 
since August 2012. 

• Also, with 14.1 points, the extent of the 
month-to-month decline is remarkably 
strong. Only once in the recent past did 
the indicator fall more strongly, namely 
after the Brexit vote in Great Britain in July 
2016. 

• The indicator’s current value is far below 
the long-term average of 22.8 points. The 
assessment of the current economic 
situation in Germany decreased by 5.9 
points, leaving the corresponding indicator 
at 70.1 points. “

ZEW: Based on the ZEW Financial Market Test, up to 300 experts from banks, insurance companies 

and financial departments of selected corporations have been interviewed about their assessments 

and forecasts for important international financial market data every month since 1991. Participants 

are asked about their six-months expectations concerning the economy, inflation rates, interest rates, 

stock markets and exchange rates in the Eurozone, Germany, Japan, United States, United Kingdom, 

France and Italy as well as their expectations concerning the oil price. One indicator is created and 

published from the results of the ZEW Financial Market Survey: The ZEW Indicator of Economic 

Sentiment is a leading indicator for the German economy similar to the ifo Index. 



Europa – aktiviteten i bedriftene dempes. Fortsatt 
ganske bra i Tyskland (men ZEW ned denne uken)
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Kina – veksten avtar men fortsatt nær myndighetenes mål 
på 6,5%
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Kina – industribedriftenes forventninger har 
avtatt pga handelsuro (og kommer tiltak fra 
myndighetene), service på greit nivå

22.10.2018 Presentasjon text24



Norge – handelsoverskuddet økte til 21 mrd
kr i sept pga økte olje- og gasspriser
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Norge – eksportverdien tilbake til gamle høyder, 
handelsoverskudd øker, men dempes av økt import
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Norge – stabil fastlandseksport
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• Fra SSB:

• «Andre vesentlige tolvmånedersendringer

• Bilimporten falt med 13,6 prosent og utgjorde 4,5 
milliarder kroner i september 2018. Av 14 900 innførte 
biler var 5 700 elbiler, noe som tilsvarer nesten 40 
prosent. Tilsvarende andel i september i fjor var nesten 
30 prosent. 

• Verdien av importerte mobiltelefoner økte med 42 
prosent fra september i fjor. Antallet økte litt, men 
verdiøkningen kommer hovedsakelig av at 
mobiltelefonene vi importerte var dyrere enn for ett år 
siden.

• Fiskeeksporten falt med 3,9 prosent til 7,5 milliarder 
kroner i september. Nedgangen skyldes lavere 
eksportvolum for mange av fiskeslagene. 
Makrelleksporten falt med nesten 225 millioner kroner i 
september som følge av en kraftig reduksjon i volumet. 
Lakseprisene økte i september, men et lavere volum 
gjorde at eksportverdien falt med 71 millioner kroner.

• I september utgjorde eksporten av raffinerte 
oljeprodukter 4,1 milliarder kroner. Dette er 12,8 
prosent mer enn samme måned i fjor, Eksportverdien er 
imidlertid den laveste så langt i 2018. «



Norge – handelen med Europa bidrar til handelsoverskudd 
(underskudd mot Asia) pga gass og olje

Mill kr Handelsbalansen/overskudd

Andel av total 

handelsbalanse

Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Hittil 2017 Hittil 2018

I alt 137.992 195.325 42 % 100 % 100 %

Norden -12.152 -8.947 -26 % -9 % -5 %

EFTA -2.400 -1.616 -33 % -2 % -1 %

EU 208.879 274.548 31 % 151 % 141 %

OECD 184.169 250.178 36 % 133 % 128 %

Utviklingsland -45.471 -45.044 -1 % -33 % -23 %

MUL - minst utviklede land -286 1.063 -472 % 0 % 1 %

Europa 200.274 261.187 30 % 145 % 134 %

Belgia 21.679 28.987 34 % 16 % 15 %

Frankrike 22.435 28.977 29 % 16 % 15 %

Nederland 42.991 65.604 53 % 31 % 34 %

Storbritannia 114.975 127.342 11 % 83 % 65 %

Sverige -14.518 -16.647 15 % -11 % -9 %

Tyskland 37.676 55.121 46 % 27 % 28 %

Asia -55.964 -49.258 -12 % -41 % -25 %

Kina -35.389 -36.307 3 % -26 % -19 %

Sør-Korea -17.683 -7.874 -55 % -13 % -4 %

Nord-og Mellom-Amerika -3.280 -17.904 446 % -2 % -9 %

USA -1.194 -11.305 847 % -1 % -6 %

Sør-Amerika -6.371 -6.656 4 % -5 % -3 %

Afrika 3.094 6.856 122 % 2 % 4 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Norge – detaljhandel eks. bil opp 2,8% det siste 
året (per juni 2018). Oljefylkene på vei opp 
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Norge – detaljhandel +2,7%, netthandel +5,6% 
og bil +5,7% (per første halvår 2018)

22.10.2018 Presentasjon text30



Norge – husholdningene konsumerte for 
1392 mrd kr i 2017 
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• Overordnet: 22% til bolig, lys og brensel, 11% på mat-
og drikkevarer, 15% gikk til bilkjøp, drivstoff og ulike 
transporttjenester.

• Stadig økende forbruksutgifter

• Husholdningenes konsumutgifter i 2017, 1391,6 
milliarder kroner, tilsvarer 585 000 kroner per 
husholdning og 265 000 kroner per person. Justert for 
prisstigning var de samlede utgiftene 176 prosent 
høyere enn i 1980 og 64 prosent høyere enn i 2000. 

• I snitt har den årlige volumveksten vært 2,8 prosent fra 
1980 til 2017. Den årlige befolkningsveksten har vært 
0,7 prosent den samme perioden. Dermed har den 
årlige veksten i konsumutgifter per person vært på 2,1 
prosent.

Konsumutgiftene har vokst i takt med økende 
kjøpekraft. Lønnsinntekter, vår viktigste inntektskilde, 
har i mange år vært den største bidragsyteren til 
veksten i disponibel realinntekt. Tall fra 
nasjonalregnskapet viser at husholdningenes 
disponible realinntekt økte litt mer enn konsumet, i 
gjennomsnitt 2,9 prosent per år, fra 1980 til 2017. Den 
årlige realinntektsveksten per person har til 
sammenligning vært på 2,2 prosent. 



Norge – mer til fornøyelser, mindre til mat og 
klær
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• Mindre andel til mat og klær

• Fra 20 prosent i 1980 til 11 prosent i 2017. Høyere 
kjøpekraft gir mindre andel av budsjettet til 
nødvendighetsvarer. Til tross for at utgiftsandelen 
er redusert, kjøper vi allikevel mer mat nå enn 
tidligere, målt i volum. I 2017 brukte vi totalt 157 
milliarder kroner, eller 29 800 kroner per person. 
Utgifter til restaurantbesøk kommer i tillegg. 

• Store og stabile andeler til bolig og transport

• Bolig, lys og brensel er størst - rundt 20 prosent 
siden 1980, men har økt noe de siste årene. 

• Transport er nest størst – ca 15 prosent siden 1980. 

• Til tross for stabile forbruksandeler på bolig, lys og 
brensel, har andelen til møbler gått ned fra 8 
prosent i 1980 til 6 prosent i 2017. 

• Relativt sett mer til fornøyelser

• Stadig større andel på varer og tjenester knyttet til 
reising, kultur og fritid. Spesielt andelen som går til 
reiser og utenlandskonsum har vokst mye: fra 3 
prosent i 1980, 5 prosent i 2000 til 9 prosent i 2017. 
Andelen som går til kultur og fritid har økt fra 9 til 
11 prosent den samme perioden. 



Norge – en del ting blir billigere og målt i 
volum har klær og sko økt mest
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• Vi forbruker mer av det meste…

• Klær og skotøy størst vekst mellom 2000 og 2017 (160% 
per pers) klær stadig billigere, pga økt import fra 
lavkostnadsland. 

• I 2017 var kleskonsumet på totalt 53 milliarder, eller 
11 815 kroner per person.

• Utenlandskonsum nest størst vekst (144%). Vi reiser mer 
til utlandet på ferie - og at vi bruker mer per reise. I tillegg 
har vi hatt en økning i grensehandelen. Totalt brukte vi 
118 milliarder, 22 535 kroner per person i utlandet i 2017. 

• Post- og teletjenester, 5 323 kroner per person, er nær 
fordoblet siden 2000 pga internett og mobiltelefon. 
Utgjør kun 2% prosent pga prisene på teletjenester har 
falt betydelig de siste 17 årene. 

• Møbler og husholdningsartikler 83 mrd kr, 15 700 per 
person, opp 55%. Overnattings- og serveringstjenester Vi 
brukte totalt 93 mrd kr, 17 600 kroner per person. Kultur 
og fritid 151 mrd kr, 29 000kr  per person, dvs opp 40%. 
Spesielt kulturelle tjenester og kringkastingstjenester har 
trukket opp veksten. Kjøp av IT- og sportsutstyr har også 
bidratt. 

•

• … bortsett fra i nedgangstider

• Både på slutten av 1980-tallet, da norsk økonomi var inne 
i en kraftig nedgangskonjunktur, og etter finanskrisen i 
2008-2009 reduserte norske husholdninger forbruket. 
Dette gjaldt særlig reising og utenlandskonsum samt 
utgifter til transport, hovedsakelig knyttet til færre 
bilkjøp. Heller ikke utgiftene til kultur og fritid eller 
overnatting- og serveringstjenester vokste i disse 
periodene. 



Norge – økt netthandel fra utlandet
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Norge – økt netthandel fra utlandet og mye 
under tollgrensen på 350 kr
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• Bruker milliarder på nettspill og strømming

• I beregningene er det skilt mellom kjøp av varer og 
kjøp av tjenester, og de viser blant annet at kjøp av 
nettjenester fra utlandet ligger på nærmere 18 
milliarder kroner i 2017. 

• Det er nesten ti milliarder kroner mer enn i 2012. Da 
brukte nordmenn i underkant av 8 milliarder på 
tjenester via nett fra utlandet, som for eksempel 
strømming og nettspill. 

• Økning i netthandel etter ny regel

• For å kunne si noe om husholdningenes direkte 
import av varer fra utlandet, gjøres det beregninger 
med utgangspunkt i kortdata og tolldeklarasjoner. 

• Basert på informasjon fra disse kildene, samt de 
antagelsene som er angitt i dokumentasjonsnotatet, 
er husholdningenes direkte import av varer totalt 
anslått til drøyt 22 milliarder kroner i 2017. 

• Herav er verdien av varer til en verdi av 350 kroner 
eller lavere beregnet til 18 og 19 milliarder kroner, 
mens varer over 350 kroners grensen var på litt 
over 4 milliarder. 

• Til sammenligning var den samlede netthandelen 
med varer anslått til 8 milliarder i 2012.



Norge – nokså stabile boligpriser (tall fra SSB)
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Norge – nokså stabile boligpriser (tall fra SSB)
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• Fra SSB:

• «3 prosent opp siste år

• Samlet sett lå boligprisene 3,0 
prosent høyere i 3. kvartal 2018 
enn på samme tid i fjor. Økningen 
var kraftigst på Sør-Østlandet, 
med 5,0 prosent. 

• Deretter følger Hedmark og 
Oppland med 4,5 prosent og Oslo 
med Bærum med 4,0 prosent 
økning samme periode. 
Trondheim var den eneste 
regionen med lavere priser i 3. 
kvartal i år enn i fjor.»



Norge – 49% av aksjeselskaper etablert i 
2011 i drift i 2016 vs 27% for alle foretak

22.10.2018 Presentasjon text38

• Fra SSB: «I 2011 ble det etablert 
46 900 foretak. Av disse var 12 800, 
eller drøyt 27 prosent, fortsatt 
aktive i 2016. Aksjeselskapene var 
mest overlevelsesdyktige med en 
overlevelsesgrad på 49 prosent. 

• For nyetablerte foretak med 
organisasjonsformen 
enkeltmannsforetak opprettet i 
2011 var overlevelsesgraden etter 
fem år snaut 20 prosent. Selv om 
det ble etablert langt flere 
enkeltmannsforetak enn 
aksjeselskaper i 2011 – 29 000 mot 
12 900 – hadde flere aksjeselskap 
enn enkeltmannsforetak overlevd 
fem år etter. «



Risiko og usikkerhet



• Mye går ganske 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



Olje- og gass markedet



Oljemarkedet – oljeprisen har kommet godt opp (på OPEC 
disiplin og mindre overskudd av olje), gass også på bra nivå
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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 holder seg nokså bra
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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 samlet 
inflasjon avtatt pga bruktbil (ned) og energi
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USA – bra løft i boligmarkedet, men sideveis siste 
måneder
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USA – ordreinngang øker (men kjerne flatet ut), noe 
lavere vekst i varehandel
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Kina – nokså stabilt (litt lavere vekst) 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 vekst 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)

22.10.2018 Presentasjon text61



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 - SBB 
barometer viser bred optimisme i industrien
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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, sysselsatte øker
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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 siste år
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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 – og strøm
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Norge – inflasjonsvekter
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Vedlegg: Aksjer, renter og valuta



Aksjemarkeder

22.10.2018 Presentasjon text76



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 – prising målt ved price/earnings
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Aksjer - amerikanske aksjer målt ved pris/bok
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Aksjer - europeiske 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 (Italia har økt)
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Renter – økte renter i Italia pga foreslått 
budsjett(underskudd) og politisk situasjon
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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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