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Makroøkonomi uke 44 – hovedpunkter

Noe bedring i finansmarkedene og arbeidsledigheten i Norge laveste på nær 10 år 

(Rogaland laveste på 3 år)

• Verdensøkonomi og finansmarkeder: 

 Markedene svinger, opp siste uken

 Trump snakket med Xi Jinping – ser ut til at det blir 

handelssamtaler på G20-møtet 30. nov 

 Store forskjeller i aksjemarkeder siste år: opp i USA 

og Norge, ned i Europa og fremvoksende øk.

 Norske renter opp med utlandet siste år, men ned i 

det siste pga uro. NOK styrket seg siden våren

 Oljepris fra 85 til til 73 USD/bbl siste par uker

• USA: aktiviteten i bedriftene noe ned, men fortsatt bra 

nivå, god vekst i økonomien (BNP opp 3,5% i 3. kv) og 

privat forbruk, optimismen blant forbrukere høyeste siden 

år 2000

• Europa: svakere i bedriftene (særlig industri) inkl Italia, litt 

lavere men fortsatt bra i Tyskland, Brexit-avtale trekker ut

• BRICS inkl Kina: stemningen i bedriftene i Kina noe lavere 

enn ventet, Bolsonaro fra ytre høyre vant valget i Brazil 

(aksjemarkedet noe opp og sterkere valuta)

• Norge: arbeidsledigheten ned til nær laveste på 10 år, god 

aktivitet i bedriftene (PMI)

• Neste uke - USA: nye jobber, mellomvalg, rentemøte, 

Norge: boligpriser

Bra driv i norsk økonomien –

arbeidsledighet nær laveste på 10 år



Ukens makrokommentar 

• Noe bedring i finansmarkedene og arbeidsledigheten i Norge laveste på nær 10 år (Rogaland 

laveste på 3 år)

• Det svinger i finansmarkedene og siste uken har det vært oppgang. Som fremhevet siste uker har 

både handelsuro (Trump) og politisk usikkerhet (inkl Europa) bidratt til at lavere vekst i Europa og 

fremvoksende (eksportavhengige) økonomier som Kina. I USA holder veksten seg bra, selv om det 

er signaler bl a fra bedriftsmålinger om at veksten har avtatt noe. Den videre utvikling i 

handelsforhandlingene mellom USA og Kina blir således viktige for både stemningen i 

finansmarkedet og økonomiske utsikter. Trump meddelte i går på Twitter at han hadde hatt en 

lang og god samtale med Kinas president Xi Jinping, om bl a handel og at det beveger seg 

fremover mot samtaler på G20-møtet i slutten av november. 

• Norsk økonomi er i godt driv og løftes av oljeopptur og bygg/anlegg (infrastruktur og eiendom) -

og bidrar til at arbeidsledigheten er den laveste på nær 10 år. Dette er godt i tråd med tidlige 

signaler i SR-Banks konjunkturbarometer. Rapportert NAV-ledighet er 2,2%. Sesongjustert er den 

2,3%. Man må tilbake til desember 2008 før å finne lavere ledighet. Antall ledige har falt med 20-

30% innen ingeniør/IKT, bygg/anlegg og industri. Videre er det gledelig å se at oppturen fortsetter 

i oljefylket Rogaland. Ledigheten toppet seg høsten 2016 på nær 5%. Deretter har den falt pga

imponerende omstilling i bedriftene. Ledigheten er nå 2,5% sesongjustert i Rogaland (omtrent 

samme i Hordaland og Agder), dvs nært snittet i Norge og ned fra 2,7% forrige måned og 3,2% ved 

starten av året. Antall ledige i ingeniør/IKT, bygg/anlegg og industri har falt med 40-50%. 

• Tross handelsuro globalt er det fortsatt positive utsikter for både norsk økonomi inkl og Sør- og 

Vestlandet. Ledigheten er lav og bedriftene etterspør mer arbeidskraft. Dette øker presset i 

økonomien, men dempes av økt yrkesdeltakelse, arbeidsinnvandring og produktivitet. 



Finansmarkeder – betydelige svininger den siste 
tiden, store regionale forskjeller siste 1 og 3 år
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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 (målt ved 
registrert ledige på NAV) og flere i jobb
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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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Øvrig makro



Finansmarkeder – USA 10 år statsrente over 3% (høyeste 
siden 2011). Aksjeprising målt ved P/E i den høye enden
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Prising målt ved 

aksjekurs/inntjening



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – Eurosonen 
svakere, men øvrige regioner nær forventning
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Verdensøkonomien - oppsving fra 2016, men veksten i bedriftene har 
avtatt i det siste (og lavere anslag for vekst, men fortsatt greit nivå)

Nordic 

banking 

crisis
Financial 

crisis

Oil 

shock



Utviklede 

økonomier

Fremvoksende 

økonomier

USA
EU

Kina

Verdensøkonomien - oppsving fra 2016, men veksten i bedriftene har 
avtatt i det siste (og lavere anslag for vekst, men fortsatt greit nivå)

Alle bedrifter



Verdensøkonomien – store forskjeller i industrien i 
større land/regioner pga handelsuro
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Europa – aktiviteten i bedriftene dempes, særlig 
industri (handelsuro) laveste på over 2 år. Fortsatt 
ganske bra i Tyskland
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USA – fortsatt god vekst i bedriftene (litt ned 
i industrien)
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USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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Kina – bedriftenes forventninger sideveis/noe 
lavere (handelsuro demper veksten)
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Norge – detaljhandel (volum) har økt, men litt 
ned siste måned pga dagligvarer og drivstoff 
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Norge – varehandelen (volum) noe ned pga
bil og mat
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Norge – stabil gjeldsvekst i husholdninger på 
ca 6%, bedrifter litt ned til ca 5%
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Norge – stabil kredittvekst for husholdninger 
og litt lavere i bedrifter, folk flest er positive
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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og 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



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 (men Iran-bortfall vil påvirke markedet)
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Kilde: Det amerikanske 

energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



Olje – lite ledig kapasitet i OPEC og lager litt i lave enden

02.11.2018 Presentasjon text33



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/svakere 
siste måneder
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USA – bra løft i ordreinngang men mer sideveis siste 
måling, 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)

02.11.2018 Presentasjon text45



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)
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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 - SBB barometer 
(og PMI) 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 – jevn kredittvekst for husholdninger 
og litt lavere i bedrifter, 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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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



Aksjemarkeder
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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 – 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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