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Makroøkonomi uke 3 – hovedpunkter

Noe bedring i finansmarkedene, Brexit-avtale nedstemt og videre vei er usikker, 
offentlig sektor i USA fortsatt nedstengt

• Verdensøkonomi og finansmarkeder: 
 Markedene svinger, opp etter romjulen – frykten i 

markende har avtatt bla pga fremdrift USA og Kina 
 Brexit-avtale nedstemt i parlamentet 15. jan ble (som 

mange ventet) stemt ned. Usikkert hva som skjer
 USA shutdown i off sektor (og trolig ny regj i Sverige)
 Store forskjeller i aksjemarkeder siste årene
 Lange norske renter opp det siste året, men ned i høst 

pga uro (og den norske kronen er i den svake enden)
 Oljepris fra nær 50 til 60 USD/bbl siste uker pga bedre 

stemning i markedene

• USA: shutdown i offentlig sektor pga Trump får ikke penger til 
mur av Kongressen, forbrukernes optimisme har falt som følge 
av mer usikkerhet pga shutdown, handels- og 
finansmarkedsuro og usikkerhet om styringsrente

• Europa: lavere (også vs forventet) kjerneinflasjon

• Norge: samlet aktivitet på norsk sokkel vil øke med 10%  i 
2019 ifølge Oljedirektoratet, og deretter flate ut/noe ned

• Kina: som ventet økonomisk vekst på 6,4% i 4. kv 2018, nær 
6% vekst i investeringer og industriprod. (bedre enn ventet)

• Neste uke – aktivitet i bedriftene i mange land (PMI), Europa 
og Norges Bank rentemøte (trolig uendret), Brexit nye forslag, 
norsk arbeidsledighet (SSB) og industribarometer (SSB) 

2018



Ukens makrokommentar 

• Noe bedring i finansmarkedene, Brexit-avtale nedstemt og videre vei er usikker, offentlig sektor 
i USA fortsatt nedstengt

• Det er begivenhetsrike dager med stor usikkerhet om Brexit og nedstengning i offentlig sektor i 
USA, i tillegg pågår handelsforhandlinger mellom USA og Kina. Den britiske regjeringens avtale 
med EU om uttreden ble stemt ned i parlamentet. Det er dermed usikkert hva som vil skje frem 
mot 31. mars, som er den planlagte dato for uttreden. Videre ble det fremmet mistillitsforslag mot 
statsminister May, men dette fikk ikke nok støtte. Inntil videre sitter May. Det kan komme forslag 
som fører til at utredelse utsettes til årsskiftet, samt at en hard brexit utelukkes. 

• I USA det nå såkalt shutdown i offentlig sektor, som innebærer at presidenten ikke får penger av 
Kongressen til å bygge mer på muren mot Mexico. Dette har vart rekordlange 31 dager. Det går 
rykter om et mulig kompromiss der Trump får penger mot at det gis en form for amnesti for 
illegale flyktninger. Shutdown har uansett negative konsekvenser for økonomien. De steile 
frontene kan indikere mer krangling fremover og er en konsekvens av at demokratene fikk flertall i 
Representantenes hus i høstens mellomvalg.

• Til tross for usikkerheten omtalt over (som målt ved global economic policy index er rekordhøy) 
har det vært oppgang i finansmarkedene siste par uker. Én mulig tolkning er at nedsiderisikoen 
ved Brexit, handelsuro og shutdown ikke har økt den siste tiden. Bedriftene er også i ferd med å
publisere resultater for 4. kv 2018. Så langt har det ikke vært store negative overraskelser.

• Her hjemme har Oljedirektoratet (OD) oppdatert sine prognoser for aktiviteten på norsk sokkel 
frem mot 2023. I følge OD steg samlet aktivitet med 2% i 2018. Det ser bra ut for 2019 og OD 
venter oppgang på 10%. Men fra 2020 og fremover ventes nedgang. Anslaget for 2023 er 12% 
lavere enn i 2019. Tross rekordmange lete-lisenser forrige uke kan dette aktualisere debatten om 
rammevilkår og fremtiden for norsk sokkel.



Verden - høy usikkerhet om økonomisk politikk
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• Usikkerhet målt gjennom 
omtale i media av politisk 
usikkerhet

• Flere faktorer bidrar
‒ Handelsuro (USA og Kina)

‒ Brexit

‒ USA shutdown i offentlig 
sektor



Handelsuro – USA vs Kina
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• Trump har lenge uttalt misnøye med USAs 
handelsunderskudd, særlig mot Kina

• I 2017 ble det satt i gang en formell 
vurdering av handelen mm med Kina

• Det ble i 2018 bl a konkludert deler av Kinas 
handel med USA er urettferdig inkl gir for 
dårlig beskyttelse (tyveri) av teknologi og 
intellektuelle rettigheter

• I 2018 har begge parter innført straffetoll på 
ulike varer – har gitt økt usikkerhet

• Ultimo nov 2018 ble partene enige om å 
forhandle, i 90 dager (dvs ut feb 2019)

• USA har i 2018 reforhandlet handelsavtalen 
med Canada og Mexico (USMCA) 



Europa – usikkerhet om Brexit
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• Storbritannia var ikke med fra starten i EU (Roma-
trakten av 1957 bestod av 6 land)

• Britene søkte om å bli med i 1963 og 1967. Den 
franske presidenten, De Gaulle, ville ikke ha de 
med, men hans avgang åpnet for at britene ble 
med fra 1973.

• Allerede i 1975 var det avstemming om å forlate 
EU. Tilsvarende signaler ga Labour ved valget i 
1983. Videre ga tettere politisk integrasjon, med 
etablering av EU (Maastricht) i 1993, grobunn for 
protestpartier inkl UK Independence Party (UKIP) 

• Avstemning 23. juni 2016 ga 51,9% for å forlate 
EU. Utmelding skal etter planen skje 29. mars 
2019, men foreløpig er ingen uttredelses-avtale på 
plass. 

• Det er således usikkert om, når og hvordan 
utmeldingen vil foregå. EU og britiske regjerings 
(første) utkast til avtale ble stemt ned 15. jan 
2019. Statsminister May legger i disse dager frem 
en alternativ plan.



USA – deler av offentlig sektor nedstengt
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• Offentlige sektor stenges ned (shutdown) 
dersom
‒ Kongressen ikke vedtar tilstrekkelige budsjetter 

til å finansiere offentlige utgifter
‒ Presidenten ikke godkjenner vedtak eller forslag
‒ Gjeldende ordning ble innført i 1976 (og særlig 

fra 1990) og det har vært 22 shutdowns
‒ Noen må jobbe, f eks helse
‒ Shutdown oppstår typisk når presidenten ikke 

har flertall i Kongressen

• Gjeldende shutdown er den lengste noensinne. 
Den begynte 22. des fordi det ikke er flertall i
Representantenes hus (demokratene i flertall 
etter mellomvalget i nov 2018) til å bevilge 5,7 
mrd USD til mur mot Mexico som presidenten vil 
ha. Det er foreslått ca 1 mrd USD og således stor 
avstand.

• President Trump vil ha muren. Han kan erklære 
unntakstilstand for å få dette gjennom, vil da vil 
demokratene få dette prøvd for domstolene.

• Shutdown har negativ påvirkning på økonomien
Kilde: Wikipedia



USA – litt lavere forventninger blant folk 
flest, men fortsatt bra nivå
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• Fra UoM:
• “Consumer sentiment declined in early January to its 

lowest level since Trump was elected. The decline was 
primarily focused on prospects for the domestic 
economy, with the year-ahead outlook for the national 
economy judged the worst since mid 2014. 

• The loss was due to a host of issues including the partial 
government shutdown, the impact of tariffs, 
instabilities in financial markets, the global slowdown, 
and the lack of clarity about monetary policies. 

• Aside from the direct economic impact from these 
various issues on the economy, the indirect effect meant 
that half of all consumers believed that these events 
would have a negative impact on Trump's ability to 
focus on economic growth. While the January falloff in 
optimism is certainly consistent with a slowdown in the 
pace of growth, it does not yet indicate the start of a 
sustained downturn in economic activity. It is the 
strength in personal finances that will continue to 
support consumption expenditures at favorable levels 
in 2019. Nonetheless, consumers now sense a need to 
buttress their precautionary savings, which is typically 
done by reducing their discretionary spending. Evolving 
job and wage prospects, which were slightly weaker in 
early January, are critical to extending the current 
expansion. 
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Norge – innbetalt skatt opp 8% i 2018
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• Frå SSB: Ved årsslutt er det betalt inn 67 milliardar 
kroner meir enn i 2017. Det har vore auke i nesten alle 
skatteartar, med unntak av fellesskatt til staten. Dette 
kan sjåast i samanheng med ein gradvis reduksjon av 
skattesatsen på alminneleg inntekt for personlege 
skattytarar under Solberg-regjeringa. Samtidig har 
trinnskatten gradvis blitt auka for å utlikne 
provenytapet frå nemnde lette. 

• Petroleumssektoren påverkar sterkt
• Vidare kan 45 av dei totalt 67 milliardane i auka 

innbetalingar sporast til petroleumssektoren. Som 
vanleg er i finansane til norsk offentleg forvalting, har 
petroleumsskattane sterk påverknad på 
pengestraumane. I takt med fallande 
petroleumsprisar sidan sumaren 2014, søkk også 
skattane frå petroleumssektoren. Store delar av 2018 
har på si side vore prega av stigande oljepris, og 
petroleumsskattane utgjer ved årsslutt nesten 13 
prosent av dei samla innbetalingane. Dei siste 10 åra 
sett under eitt har denne delen vore fallande, og i takt 
med denne reduksjonen har dei personlege 
skattytarane tilsvarande auka deira bidrag. 

• Bidraget frå dei upersonlege skattytarane utanom 
petroleumssektoren på si side utgjer ved årsslutt drygt 
9 prosent av dei totale innbetalingane. Storleiken på 
desse innbetalingane varierer mykje mindre enn 
innbetalingane frå petroleumssektoren, og har dei 
siste 10 åra utgjort om lag ein tidel av dei samla 
skattane



Øvrig makro



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

Nordic 
banking 

crisis
Financial 

crisis

Oil 
shock



Utviklede 
økonomier

Fremvoksende 
økonomier

USAEU

Kina

Verdensøkonomien – best utsikter blant
bedriftene i USA, Europa i den lave enden

Alle bedrifter



Verdensøkonomien – store forskjeller i industrien i 
større land/regioner pga handelsuro
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Utviklede 
økonomier

Fremvoksende 
økonomier

USAEU

Kina

Industribedrifter



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – svakere særlig i 
Eurosonen
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Norge – eksporten siste 12 mnd til ny rekord (nær 1000 
mrd), og handelsoverskudd på vei opp. Gass > olje
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Norge – høy eksport
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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
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Norges Banks rentebane



Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten økte med USA 
fra des 2017, så ned, opp i det siste
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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 oppdatert 14. des 2018 Siste 31.mar 2018 2019 2020-2022
NOK/USD. Siste observasjon, forv kort sikt og lang sikt 8,6 8,3 8,1 8,1 7,5
NOK/EUR. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt

9,7 9,5 9,6 9,4 8,7
5 års swaprente. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt

1,9 2,05 1,85 2,3 2,5
Styringsrente Norge. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt

0,75 1,0 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 – olje- og gassprisene har kommet opp (på OPEC 
disiplin og mindre overskudd av olje), men svinger
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Oljeprisen – både tilbud og etterspørsel stiger ca 1,5 i 
året, EIA venter noe tilbudsoverskudd i 2019
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Kilde: Det amerikanske 
energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics
(Thomson Reuters 
Datastream)



Oljemarkedet – ikke-planlagte 
nedstengninger har økt (særlig OPEC)
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Olje – ledig kapasitet i OPEC øker men nokså moderat, OECD-
lager på nokså normalt nivå 
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp
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USA – veksten i bedriftene har falt (særlig industri pga
handelsuro), men fortsatt nokså bra
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USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på ganske 
bra nivå for sysselsetting – nye ordre holder seg nokså bra
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USA – aktivitet i bedriftene målt ved hhv 
MARKIT PMI vs ISM PMI (tidvis stor forskjell)
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Styringsrenter og lange renter (Fed satte opp renten 
til 2,5% den 19 des 2018)
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden (dog 
litt lavere i det siste)
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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 – inflasjon omkring 2 til 2,5%
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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, fortsatt god vekst i varehandel
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Kina – nokså stabilt (litt lavere vekst) og indikerer vekst i 
tråd med myndighetenes mål på 6,5%

21.01.2019 Presentasjon text46



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 falt til lavt nivå 
(Brexit og handelsuro), fortsatt greit i Tyskland
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Europa – inflasjon nær 2%, kjerneinflasjon 1% og 
lavere arbeidsledighet (og forbrukeroptimisme opp)
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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 – eksporten siste 12 mnd til ny rekord (nær 1000 
mrd), og handelsoverskudd på vei opp. Gass > olje
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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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Befolkning og berekna folkevekst i heile landet og dei ti største kommunane

01.janFolkevekst 31.janEndring

Heile landet
         

5.295.619
           

36.151
         

5.331.770 0,7 %

Oslo 673.469 8.260 681.729 1,2 %

Bergen 279.792 1.801 281.593 0,6 %

Trondheim 193.501 2.830 196.331 1,5 %

Stavanger 133.140 1.118 134.258 0,8 %

Bærum 125.454 1.578 127.032 1,3 %

Kristiansand 91.440 849 92.289 0,9 %

Fredrikstad 80.977 761 81.738 0,9 %

Sandnes 76.328 918 77.246 1,2 %

Tromsø 75.638 1.076 76.714 1,4 %

Drammen 68.713 257 68.970 0,4 %

Kilde: Statistisk 
sentralbyrå



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 riskopremie/rentepåslag i Italia 
pga politisk situasjon
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Styringsrenter og lange renter
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Lange renter
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Renter – lange renter har økt fra bunnen sommeren 
2016, men noe ned i høst
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Norges Banks rentebane



Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten økte med USA 
fra des 2017, så ned, men opp i det siste
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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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• Markedsoppdatering og strategiske vurderinger


