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Makroøkonomi uke 46 – hovedpunkter

Nærmere Brexit-avtale (men mye usikkert), dempet vekst i Europa – god jobbvekst i 
Norge og høy eksport

• Verdensøkonomi og finansmarkeder: 
 Markedene svinger, ned siste uken
 Nærmere Brexit-avtale (men fortsatt usikkerhet)
 Trump dropper tur til Asia
 Italia fastholder budsjettunderskudd på 2,5%
 Store forskjeller i aksjemarkeder siste år: opp i USA 

og Norge, ned i Europa og fremvoksende øk.
 Norske renter opp med utlandet siste året, men ned 

med uro i det siste. NOK noe svakere i det siste
 Oljepris fra 85 til under 70 USD/bbl siste par uker pga

høy produksjon, litt opp siste dager på OPEC-spek

• USA: fortsatt optimisme blant forbrukerne og god vekst i 
detaljhandelen, kjerneinflasjon på nær 2% som ventet 
(samlet infl på 2,5%)

• Europa: nedgang i den tyske økonomien på 0,2% i 3. kv, 
Eurosonen opp 0,2%

• Kina: fortsatt god vekst på nær 6% (som ventet) i 
industriprod og invest, varehandel +8,6% (mindre vs ventet)

• Norge: jobbvekst på 1,9% og hele 4,3% i Rogaland det siste 
året. Eksportrekord på 100 mrd kr i oktober

• Neste uke - USA: ordreinngang; Europa: aktivitet i 
bedriftene (PMI); Norge: befolkningsvekst, arbeidsmarked

Oljeprisen ned fra over 80 til ca 68 USD/fat 

pga usikkerhet om tilbudssiden – OPEC to 

the rescue?



Ukens makrokommentar 

• Nærmere Brexit-avtale (men mye usikkert), dempet vekst i Europa – god jobbvekst i Norge og 
høy eksport

• Arbeidet med Brexit har pågått siden avstemmingen 23. juni 2016, og onsdag denne uken var et 
utkast til avtale om EU-utmelding klar. Avtalen var for så vidt en liten seier for de som jobber for 

Brexit, men omstendighetene og etterspillet viser hvor krevende og usikkert dette er. Britenes 

Brexit-minister Dominic Raab trakk seg torsdag fra sin stilling. Raab viste til at utkastet ikke er i 

tråd med hva de har lovet folket. Spesifikt pekte han på at skissen for Nord-Irland er en trussel 

mot britenes integritet, samt at utkastet i praksis gir EU vetorett mot Brexit (pga backstop-løsning 

i form av hybrid av tollunion og single market). Britene vil i tilfelle miste demokratisk kontroll over 

lover og regler, noe intet annet demokratisk land har gjort tidligere. I tillegg til Raab var det også 

fire andre medlemmer i Regjeringsapparatet som trakk seg i protest mot utkastet. Videre jobber 

de som vil ha en mer hard Brexit for en mistillitsavstemning mot statsminister May. I dag kom 

nyheten om at de har tilstrekkelig oppslutning til å fremme mistillit. Trolig skjer dette tirsdag neste 

uke. Det er betydelig usikkerhet om veien videre. Utkastet kan få oppslutning. Det kan bli ny 

folkeavstemming om utkastet (evt andre utkast/skisser). May kan bli erstattet. Det kan bli nyvalg. 

Det blir en spennende tid frem mot 29. mars 2019 da britene (i teorien) skal forlate EU.  

• Brexit og handelsuro legger en demper på økonomisk vekst i Europa. Veksten har avtatt markert 

fra en (annualisert kvartalsvekst) på rundt 2% i starten av 2018 til under 1% i 3. kvartal 2018. Det 

var nedgang i tysk økonomi det siste kvartalet. Handelsuro dempet eksporten, som betyr mye for 

Tyskland, og økonomien (annualisert kvartalsvekst) falt med nær 1%.

• Norge er handelsnasjon og påvirkes av utviklingen internasjonalt, men så langt har det vært lite 
påvirkning. I oktober ble det satt eksportrekord med over 100 mrd kroner. Videre har det vært 

skapt 1,9% nye jobber i Norge det siste året. Jobbveksten i Rogaland har vært hele 4,3%.



Finansmarkeder – betydelige svingninger den siste 
tiden, store regionale forskjeller siste 1 og 3 år
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Europa – utkast til Brexit-avtale
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• Avtaleutkastet på nesten 600 sider 
omfatter bl a:

• EU-borgere som har flyttet til 
Storbritannia, eller briter som har flyttet til 
et EU-land, før brexit, kan fortsette å bli 
boende i landet etter brexit, gitt at de 
oppfyller visse vilkår

• Britiske borgere som har bodd minst fem 
år sammenhengende i et EU-land, eller EU-
borgere som har gjort det samme i 
Storbritannia, vil ha rett til permanent 
opphold i EU

• Hvordan pensjonsutbetalinger til borgere 
på tvers av grensen mellom EU og 
Storbritannia vil fungere

• Hvordan elektrisitetshandelen skal fungere 
etter brexit på tvers av landegrensene

• Overgangsregler for varer under bestilling 
og leveranse under de forskjellige fasene i 
brexit-prosessen

• Hvordan Storbritannia og EU i en felles 
komité skal løse utfordringer og 
uenigheter som dukker opp underveis



Europa – etter opptur har økonomisk vekst 
avtatt i det siste (Tyskland ned i 3. kv 2018)
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The slight quarter-on-quarter decline in the gross domestic 
product was mainly due to the development of foreign trade. 
According to provisional calculations, exports were down while 

imports were up in the third quarter of 2018 compared with the 

second quarter of the year. As regards domestic demand, there 

were mixed signals. While gross fixed capital formation both in 

machinery and equipment and in construction was higher than in 

the previous quarter, final consumption expenditure of households 

declined. Government final consumption expenditure was slightly 

higher than in the previous quarter.

Tyskland



Norge – vareeksport på over 100 mrd kr i 
oktober (ny rekord)
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Norge – høy eksport
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Norge – god vekst i nye jobber (1,9% i Norge) 
og særlig Rogaland (4,3%)
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Antall arbeidsforhold og gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter fylke

Antall arbeidsforhold Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr)

3. kvartal 2018

3. kvartal 2017 -

3. kvartal 2018

3. kvartal 

2018

3. kvartal 2017 - 3. kvartal 

2018

Absolutte tall % Absolutte tall %

Østfold 131825 1,4 39250 3

Akershus 297470 3 44120 2,6

Oslo 505967 3,2 47930 3

Hedmark 95563 1 38910 2,7

Oppland 96712 1,1 38290 3,1

Buskerud 138520 1,5 40820 2,6

Vestfold 118706 1,7 40560 2,8

Telemark 83252 1,8 39790 2,6

Aust-Agder 54122 1,5 39600 2,5

Vest-Agder 99529 2,7 40470 2,5

Rogaland 265270 4,3 44670 3

Hordaland 281782 1,5 42530 2,8

Sogn og 

Fjordane 63292 2,2 38820 2,7

Møre og 

Romsdal 142291 1,6 40230 2,5

Trøndelag 249361. 41440:

Nordland 130858 1,2 39820 2,8

Troms -

Romsa 95008 1,8 40630 2,8

Finnmark -

Finnmárku 42196 1 39420 2,6



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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Utviklede 

økonomier

Fremvoksende 

økonomier

USA
EU

Kina

Industribedrifter



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 – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og samlet 
inflasjon på 2,5% (bensin og husleie trekker opp)
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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 – bra løft i ordreinngang men mer sideveis siste 
måling, noe lavere vekst i varehandel
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Europa – etter opptur har økonomisk vekst 
avtatt i det siste (Tyskland ned i 3. kv 2018)
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The slight quarter-on-quarter decline in the gross domestic 
product was mainly due to the development of foreign trade. 
According to provisional calculations, exports were down while 

imports were up in the third quarter of 2018 compared with the 

second quarter of the year. As regards domestic demand, there 

were mixed signals. While gross fixed capital formation both in 

machinery and equipment and in construction was higher than in 

the previous quarter, final consumption expenditure of households 

declined. Government final consumption expenditure was slightly 

higher than in the previous quarter.

Tyskland



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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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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Norge – god vekst i ledige stillinger (20% 
høyere enn i fjor), vekst i varehandel
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Norge – veksten i norsk økonomi har kommet opp 
(men lavere siste kvartal pga tørke)
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• Veksten i norsk økonomi har kommet opp bl
a pga oljenedgang har gått over i oppgang

• Fra SSB: «Bruttonasjonalproduktet (BNP) for 
Fastlands-Norge økte med 0,3 prosent i 3. 
kvartal 2018. Sommerens tørke førte til klar 
nedgang i jordbruksproduksjonen, noe som 
trakk ned fastlandsøkonomien med 0,2 
prosentpoeng.

• Svak konsumutvikling, særlig i september, 
påvirket varehandelsnæringen negativt og 
dempet også 3. kvartalsveksten, viser nye 
tall fra statistikken Nasjonalregnskap. 
Tjenester ellers, som teknisk og 
forretningsmessig tjenesteyting samt 
informasjonsteknologi, hadde klar vekst. 
Dette er en utvikling vi har sett gjennom 
flere måneder. Også bygge- og 
anleggsvirksomhet fortsatte å bidra positivt 
slik det har gjort over lang tid. »



Norge: inflasjon litt ned til 3,1% og kjerne til 
1,6% (noe lavere enn ventet)
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Norge – inflasjon tatt seg markert opp pga importerte 
varer samt mat og strøm
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Norge – lavere øk. vekst pga tørke, olje og 
eksport trekker opp

16.11.2018 Presentasjon text29



Verden, Norge og oljefylkene – våre prognoser
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Litt om prognosene:

• Basert på drivere i 
konjunkturbarometeret og 
annen innsikt

• Renter/valuta utarbeidet av 
SR-Markets

• Eiendom: EM1 i samarbeid 
med SR-Bank sjeføkonom

• Øvrige prognoser: SR-Bank 
sjeføkonom

• Prognosene representerer 
det vi mener er mest 
sannsynlig

• Den faktiske utvikling blir 
likevel sjelden akkurat 
som anslått

• Det er betydelig risiko for 
avvik fra prognosene, 
både på oppsiden og 
nedsiden

Verden, Norge og oljefylkene – våre ferske 
prognoser



Norge – våre ferske prognoser del 1
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Oppdatert 9. november 2018
Årlig endring (%) med mindre annet nevnt 2016 2017 2018 2019 2020-2022
Vekst i verdensøkonomien 3,2 3,7 3,7 3,7 3,6

USA 1,5 2,3 2,9 2,5 2,25

Eurosonen 1,8 2,4 2 1,9 1,5

Kina 6,7 6,9 6,6 6,2 5,75

Oljepris (årlig snitt), USD per fat 45 55 75 70 60

Laksepris (spot årlig snitt), NOK per KG 60 61 61 55 55

Norsk økonomi
BNP Fastlands-Norge 1 1,9 2,4 2,5 2

Arbeidsledighet (NAV), årlig snitt (%) 3 2,7 2,4 2,2 2,2

Sysselsetting (SSB AKU)* 0,2 1,3 2 2 1,25

Oljeinvesteringer (nasjonalregnskapet) -16 -2 3 11 3

Inflasjon (KPI) 3,6 1,9 2,25 1,8 2

Valuta og renter Siste 31.des 2018 2019 2020-2022
NOK/USD. Siste observasjon, forv kort sikt og lang sikt 8,44 8,2 8,1 7,8 7,5

NOK/EUR. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt
9,56 9,3 9,6 9 8,7

5 års swaprente. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt
2 2,1 1,85 2,3 2,5

Styringsrente Norge. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt

0,75 0,75 0,6 1,1 1,7
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Oppdatert 9. november 2018
Regioner 2016 2017 2018 2019 2020-2022
Arbeidsledighet Rogaland (årlig snitt %) 4,5 3,9 2,8 2,3 2,3

Arbeidsledighet Hordaland (årlig snitt  %) 3,4 3,1 2,7 2,5 2,4

Arbeidsledighet Agder-fylkene (årlig snitt %) 3,8 3,2 2,5 2,4 2,4

Arbeidsledighet Oslo (årlig snitt %) 3,2 2,8 2,6 2,5 2,5

Sysselsetting Rogaland (SSB AKU) -2,2 0,9 3 2 1,25

Sysselsetting Hordaland -0,7 1 2 1,5 1,25

Sysselsetting Agder-fylkene -0,5 1,3 1,5 1,5 0,75

Sysselsetting Oslo 1,3 2,4 4 2 1,25

Boligpris Stavanger og omegn -7 1 0 4 3

Boligpris Bergen 0 3 0 3 3

Boligpris Kristiansand 2 2 1 2 3

Boligpris Oslo 18 7 0 3 2

Leiepris næringseiendom Rogaland* -17 -6 -2 0 5

Leiepris næringseiendom Hordaland* -5 0 2 2 4

Leiepris næringseiendom Agder* -2 0 1 1 2

Detajlhandel Rogaland (eks bil, ihht SSB) 0 1 2,3 4 2,5

Detajlhandel Hordaland (eks bil, ihht SSB) 2 1 2,5 3 2,5

Detajlhandel Agder (eks bil, ihht SSB) 3 3 2,3 3 2,5

Detajlhandel Oslo (eks bil, ihht SSB) 4 4 3,5 3 2,5

* årlig endring og **sentralt beliggende 

kontoreiendommer med god standard

Norge – våre ferske prognoser del 2



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, EIA venter noe tilbudsoverskudd i 2019
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Kilde: Det amerikanske 

energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



Olje – lite ledig kapasitet i OPEC og lager nær normalt
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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 på 2,5% (bensin og husleie trekker opp)
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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)
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Europa – etter opptur har økonomisk vekst 
avtatt i det siste (Tyskland ned i 3. kv 2018)
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The slight quarter-on-quarter decline in the gross domestic 
product was mainly due to the development of foreign trade. 
According to provisional calculations, exports were down while 

imports were up in the third quarter of 2018 compared with the 

second quarter of the year. As regards domestic demand, there 

were mixed signals. While gross fixed capital formation both in 

machinery and equipment and in construction was higher than in 

the previous quarter, final consumption expenditure of households 

declined. Government final consumption expenditure was slightly 

higher than in the previous quarter.

Tyskland



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 
(men lavere siste kvartal)
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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
7 %

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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Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten økte med USA 
fra des 2017, men har avtatt til nær normal nivå
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