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Makroøkonomi uke 47 – hovedpunkter

Oljeinvesteringer på norsk sokkel vil trolig øke med nær 15% i 2019 - handelsuro 
demper europeiske bedrifter

• Verdensøkonomi og finansmarkeder: 
 Markedene svinger, ned siste uken
 Brexit-avtale utkast, trolig ok fra EU søndag, men skal 

da godkjennes i UK parlament (dvs fortsatt usikkert)
 EU vurderer tiltak mot Italias budsjettunderskudd
 Store forskjeller i aksjemarkeder siste år: opp i USA 

og Norge, ned i Europa og fremvoksende øk.
 Norske renter ned med utlandet pga uro i markedene 

i det siste (og NOK noe svakere)
 Oljepris fra 85 til under 70 USD/bbl siste par uker pga

høy produksjon, litt opp siste dager på OPEC-spek

• USA: god vekst i varehandel (som ventet), ordreinngang noe 
svakere enn ventet

• Europa: aktivitet i bedriftene dempes (og mer enn ventet) 
til lavt nivå

• Norge: oljeinvesteringer i 2019 vil trolig øke med nær 15%,  
stabil arbeidsledighet, jobbvekst på nær 2% det siste året, 
dempet bef vekst (enn så lenge), avtale om statsbudsjett

• Neste uke – G20 toppmøte inkl handelsforhandlinger USA 
og Kina; USA: forbrukertillit, BNP, Europa: EU-toppmøte; 
inflasjon Norge: vare- og detaljhande

Oljeinvesteringer på norsk sokkel vil trolig øke 

med nær 15% i 2019

+nær 15%  

i 2019
2019

2018



Ukens makrokommentar 

• Oljeinvesteringer på norsk sokkel vil trolig øke med nær 15% i 2019 - handelsuro demper 
europeiske bedrifter

• Oljenedgangen er passert og neste år vil investeringene på norsk sokkel øke med over 10%, 
ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter kraftig oppgang fra 2003 til 2014 på over 300% på 

norsk sokkel, bidro lavere oljepris og lønnsomhet til aktivitetsnedgang på over 30% frem til 2017. I 

2018 har det snudd. Anslaget for 2018 er 155,5 mrd kr, som er en vekst på 3% fra 2017. Anslaget 

for 2019 er pt 175,3 mrd kr, dvs vekst på 13%. I tillegg kan 2019 bli enda høyere, fordi noen flere 

prosjekter vil bli godkjent.

• Det kan være verdt å fremheve at 2019 blir første år siden 2011-2013 at det blir markert vekst 
på norsk sokkel. Et tilhørende poeng er at oljeselskapene har kostnadsfokus og er nøkterne i 

prosjektgodkjenning (break/even på 35 USD/fat og lavere), som innebærer at det kan være 

oppside dersom oljeprisen skulle holde seg på et bra nivå. I tillegg vil investeringene bli høyere 

dersom det blir mer press i verdikjeden og kostnadene øker mer enn ventet.

• Oljeoppgangen er i tidlig fase og dette bidrar til at norsk økonomi, og særlig olje-fylkene, vil ha 
medvind fra nasjonens viktigste næring i 2019, som kan dempe et eventuelt tilbakeslag 
internasjonalt. Skulle sistnevnte skje, kan vi oppleve noe som minner om tiden etter finanskrisen 

der mange land hadde nedgang og krevende tider, mens norsk økonomi ble hjulpet av 

oljeoppgang. I verdensøkonomien er det fortsatt ganske grei vekst, men anslagene har blitt noe 

nedjustert og handelsuro (og politisk usikkerhet inkl Brexit og Italia) demper veksten i Kina og 

Europa. Aktiviteten og utsiktene i europeiske bedrifter har blitt redusert til det laveste nivået på 

flere år og signaliserer veldig lav vekst pt. Handelsforhandlingene mellom Trump og Kina slutten 

av november blir således viktige. Skulle Trump øke importavgiften fra 10% til 25% for kinesiske 

varer i USA, vil utsiktene dempes. Men. Det er også mulighet for en mer konstruktiv løsning.



Finansmarkeder – betydelige svingninger den siste 
tiden, store regionale forskjeller siste 1 og 3 år
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Norge – oljeinvesteringene vil trolig øke med 
nær 15% i 2019
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+nær 15%  i 

2019



Norge – oljeinvesteringer på norsk sokkel 
nådde bunnen i 2017, opp ca 3% i 2018
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Olje- og gassprisen har økt og aktiviteten er på vei opp

Kilde graf t.v.: Thomson Reuters Datastream, Sparebank 1 SR-Bank. Kilde graf t.h.: OD.
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Europa – aktiviteten i bedriftene dempes - industri 
svakere enn ventet (handelsuro) og nivået er laveste 
på over 2 år. Fortsatt ganske greit i Tyskland
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Øvrig makro



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



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – Eurosonen 
svakere, men øvrige regioner nær forventning
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USA – bra løft i boligmarkedet, men sideveis siste 
måneder (som ventet på siste måling)

23.11.2018 Presentasjon text12



USA – bra løft i ordreinngang men sideveis/ned i det 
(og svakere enn ventet), og vekst i varehandel (bedre 
enn ventet siste)
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Norge – stabil arbeidsledighet (SSB AKU) og 
sysselsatte opp nær 2% siste året
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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 – fortsatt dempet bef vekst (vil trolig 
snu med bedring og jobb vekst
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Olje ned, så opp – flere jobber, men dempet bef.vekst enn så 
lenge
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Norge – vareeksport på over 100 mrd kr i 
oktober (ny rekord)
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Norge – høy eksport

23.11.2018 Presentasjon text21



23.11.2018 Presentasjon text22



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



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



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



Norge – våre 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 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

23.11.2018 Presentasjon text40



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 siste 
måneder (som ventet på siste måling)
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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%

23.11.2018 Presentasjon text51



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

23.11.2018 Presentasjon text67



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

23.11.2018 Presentasjon text72



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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Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-Bank ASA, Markets (heretter benevnt SR-Bank Markets).

Innholdet er kun ment for bruk av personer og/eller selskapet som har fått tilgang til informasjonen fra SR-Bank Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted

uten etter forutgående samtykke fra SR-Bank Markets. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten.

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

foreligge informasjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende

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.
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