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Makroøkonomi uke 6 – hovedpunkter

Handels- og Brexituro vedvarer, fortsatt bra driv i bedriftene i USA og 
god vekst i Norge

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

markende har avtatt bla pga fremdrift USA og Kina 
(samtaler i Kina denne uken)

 Brexit-avtale skal reforhandles med EU – usikkert hva 
som skjer

 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: fortsatt bra driv i bedriftene (industri noe bedre og 
service noe svakere enn ventet), sterk jobbvekst, offentlig 
sektor gjenåpnet til 15. februar

• Europa: svakere enn ventet aktivitet i bedriftene (PMI) og på 
dempet nivå, tysk IFO også lavere enn ventet men greit nivå. 

• Norge: god vekst i 4. kv 2018, kjerne-inflasjon på 2,1%

• Kina: grei aktivitet i servicebedrifter, lavt (og lavere enn 
ventet) i industrien

• Kommende uke – inflasjon i mange land, Kina handelsbalanse, 
USA forbrukerstemning, Norge antall jobber og utlandshandel

2018



FRA FORRIGE UKE…….Ukens makrokommentar 

• Handels- og Brexituro vedvarer, fortsatt bra driv i bedriftene i USA og god vekst i Norge

• Handelsuro og usikkerhet om Brexit vedvarer og går inn i en fase med viktige milepæler.
Handelsforhandlingene mellom USA og Kina startet i desember og har gått litt i rykk og napp. 
Denne uken er det fremdrift med samling i Kina. I utgangspunktet er fristen satt til 1. mars for å få 
på plass en enighet om handel, inkl beskyttelse av IP/teknologi. Dersom man ikke enes, vil USA 
øke tollavgifter på import fra Kina fra 10 til 25%. Videre skal Storbritannia i utgangspunktet forlate 
EU 29. mars, men ingen avtale er på plass så langt. UK besluttet for noen uker siden reforhandling 
av avtalen regjeringen hadde forhandlet med EU. Et springende punkt er Irland, som forblir i EU, 
og forholdet til Nord-Irland. EU virker lite lystne på reforhandling. Utfallet er usikkert. Et alternativ 
er at britene utsetter uttreden for å ha mer tid til forhandling og utelukker såkalt hard-Brexit. 

• Politisk usikkerhet, og særlig handelsuro, har dempet veksten både i bedriftene generelt og 
utsiktene for verdensøkonomien. IMF nedjusterte nylig sine prognoser for global økonomi. IMF 
venter 3,5% i 2019 og 3,6% i 2020. Det er litt lavere enn 3,7% i 2018 og 3,8% i 2017, men fortsatt 
høyere/på linje med årene 2012-16. Finansmarkedene falt i høst, men har steget siden romjulen. 
Dette kan tolkes som at markedenes bekymring for handelskrig ikke har økt.

• Det går bra i norsk økonomi tross lavere vekst globalt. Norge løftes av økte oljeinvesteringer, 
noe som ble godt illustrert i SR-Banks konjunkturbarometer hvor det fremgår at optimismen i 
bedriftene i Sør-Norge løftes av olje, eksport og industri. Dersom forventningene til Statistisk 
sentralbyrå (SSB) slår til, vil veksten i Norge i 2019 (2,7%) og 2020 (2,4%) være høyere enn i årene 
2013-2018. Det er interessant at global avdemping så langt kun har gitt moderate utslag for 
Norge, som er en liten åpen økonomi. Ferske tall fra SSB viser god vekst i 4. kv 2018 og 2,2% for 
2018, samt stabil kjerne-inflasjon på 2,1%, dvs nær målet på Norges Bank på 2,0%.



Finansmarked – ned i høst men noe opp siden 
romjulen (dvs Brexit og shutdown begrenset utslag) 
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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



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

Handels-
uro



Norge – god økonomisk vekst i 4. kv 2018
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• Fra SSB: Jordbruket drar opp etter nedgang i 3. kvartal. Løft fra andre 
vareproduserende næringer (godt fiske). Bygg/anlegg drar opp. Tjenester drar opp

• Etter en nullvekst i 2017 og nedgang i begynnelsen av 2018, har det vært en jevn 
aktivitetsøkning i industri og bergverk de siste tre kvartalene. Sesongjusterte tall 
viser produksjonsvekst i 4. kvartal på 1,6 prosent. For 2018 sett under ett var 
industriproduksjonen 0,9 prosent høyere enn i 2017. I 4. kvartal var 
produksjonsoppgangen relativt bredt sammensatt, men med særlig bidrag fra 
maskin- og verftsindustrien som er viktige leverandører til 
petroleumsvirksomheten. 

• Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart har stort sett falt 
gjennom 2018 og gikk ned med 2,7 prosent i 4. kvartal. Dette bidro til at totalt BNP 
økte med kun 0,5 prosent dette kvartalet. For året 2018 økte BNP med 1,4 
prosent. 

• Moderat konsumvekst i husholdningene – 0,3% i 4. kv (varekonsum demper, 
mens tjenestekonsum økt jevnt)

• Blant annet var det god vekst i konsumet av hotell- og restauranttjenester og 
transporttjenester. Økt forbruk på reiser i utlandet bidro også til å trekke opp 
husholdningenes samlede konsum. For 2018 under ett økte husholdningenes 
konsum med 1,9 prosent, mot 2,2 prosent i 2017.

• Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,1 prosent i 4. kvartal. Fra 2017 til 2018 
økte konsumet med 1,5 prosent.

• Økning i petroleumsinvesteringene
• Opp 3,3 prosent i 2018 og 4,3 prosent i 4. kv. Investeringene ventes å øke de neste 

årene også. 
• Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge falt med 2,4 prosent i 4. kvartal 2018, 

mens årsgjennomsnittet var 0,7 prosent høyere enn året før. I industri og bergverk 
falt investeringene noe i 4. kvartal, men som årsgjennomsnitt økte investeringene 
med 10,4 prosent i 2018, etter å ha falt med 2,5 prosent i 2017. I tillegg har 
kraftinvesteringene økt gjennom hele 2018. 

• Også investeringene i offentlig forvaltning økte med 6,6 prosent fra 2017 til 2018. 
De var 5,6 prosent lavere i 4. enn 3. kvartal men dette må ses i sammenheng med 
at forsvaret mottok tre kampfly i 3. kvartal og ingen i 4. kvartal. 

• Husholdningenes investeringer i bolig sank med 6,0 prosent i 2018. Tallene for 
andre halvår viser en svak oppgang. Både 3. og 4. kvartal hadde en vekst på 0,12 
prosent. 

• Økt eksport av tradisjonelle varer (+4,9% i 4 k kv 2018, mens tjenester ned 6,8%)
• For 2018 falt samlet eksportvolum med 0,8 prosent. 
• Samlet import med 1% i 4 kv 2018, opp 0,9% fra 2017 til 2018. 
• Årslønnsvekst på 2,8 prosent
• For lønnstakere under ett er årslønnsveksten for 2018 beregnet til 2,8 prosent, 

mot 2,3 prosent i 2017. Sysselsatte opp 1,6% i 2018



Norge – veksten i norsk økonomi har kommet opp

11.02.2019 Presentasjon text8

• Veksten i norsk økonomi 
har kommet opp bl a pga
oljenedgang har gått over 
i oppgang



Norge – stabil kjerne-inflasjon
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Norge – inflasjon tatt seg markert opp pga importerte 
varer samt strøm og mat (avtok imidl på siste måling)
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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



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – svakere særlig i 
Eurosonen
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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. Det blir forsøk på reforhandling av avtalen 
med EU



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 – prisoppgang siste årene bidro til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging, men avdemping siste år
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Bra driv i norsk økonomi/bedriftene - SBB barometer 
(og PMI) viser bred optimisme i industrien
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USA – veksten i bedriftene har falt (særlig industri pga
handelsuro men litt opp på siste), 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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USA – arbeidsmarkedet har vært bra en stund og 
ledigheten er lav (dog litt høyere pga shoutdown), 
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 - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden (dog 
lavere i det siste)
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• Fra conference board:
• "Consumer Confidence declined in January, following a decrease 

in December," said Lynn Franco, Senior Director of Economic 
Indicators at The Conference Board. "The Present Situation Index 
was virtually unchanged, suggesting economic conditions remain 
favorable. Expectations, however, declined sharply as financial 
market volatility and the government shutdown appear to have 
impacted consumers. Shock events such as government 
shutdowns (i.e. 2013) tend to have sharp, but temporary, 
impacts on consumer confidence. Thus, it appears that this 
month’s decline is more the result of a temporary shock than a 
precursor to a significant slowdown in the coming months."

• Consumers’ appraisal of current conditions was little changed in 
January. (…) Consumers’ assessment of the labor market was 
mixed. 

• Consumers’ optimism about the short-term future was more 
pessimistic in January. The percentage of consumers expecting 
business conditions will improve over the next six months 
decreased from 18.1 percent to 16.0 percent, while those 
expecting business conditions will worsen increased from 10.6 
percent to 14.8 percent.

• Consumers’ outlook for the labor market was also less 
favorable. The proportion expecting more jobs in the months 
ahead decreased from 16.6 percent to 14.7 percent, while those 
anticipating fewer jobs increased, from 14.6 percent to 16.5 
percent. Regarding their short-term income prospects, the 
percentage of consumers expecting an improvement declined 
from 22.4 percent to 18.2 percent, but the proportion expecting a 
decrease also declined, from 7.6 percent to 7.1 percent.



Europa – etter opptur har økonomisk vekst 
avtatt i det siste
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Tyskland



Europa – aktiviteten i bedriftene falt til lavt nivå 
(Brexit og handelsuro), fortsatt grei tysk IFO
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Europa – inflasjon nær 1,5%, kjerneinflasjon 1% og lavere 
arbeidsledighet (forbrukerne noe mindre optimistiske)
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Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten økte med USA 
fra des 2017, så ned, opp i det siste
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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og renter
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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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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

Oppdatert 11. februar 2019
Årlig endring (%) med mindre annet nevnt 2016 2017 2018 2019 2020-2022

Vekst i verdensøkonomien 3,2 3,8 3,7 3,5 3,6

USA 1,5 2,3 2,5 1,8 2

Eurosonen 1,8 2,4 1,6 1,7 1,5

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

Oljepris (årlig snitt), USD per fat 45 55 72 65 60

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

Norsk økonomi

BNP Fastlands-Norge 1,1 2 2,2 2,5 2

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

Sysselsetting (SSB AKU)* 0,2 -0,2 1,5 1,3 0,8

Oljeinvesteringer (nasjonalregnskapet) -16 -3,8 3,1 13 2

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

Renter og valuta 2018 Siste 30.apr 2019 2020-2022
NOK/USD. Siste obervasjon, forv kort sikt og lang sikt

8,1 8,68 8,4 8 7,5
NOK/EUR. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt 9,6 9,82 9,5 9,4 8,7
5 års swaprente. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt 1,85 1,79 1,9 2,2 2,5
Styringsrente Norge. Siste obs., forv kort sikt og lang sikt

0,6 0,75 0,75 1,1 1,7
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Norge – våre prognoser del 2
Regionen 2016 2017 2018 2019 2020-2022

Arbeidsledighet Rogaland (årlig snitt %) 4,5 3,9 2,8 2,3 2,4

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

Arbeidsledighet Agder-fylkene (årlig snitt %) 3,8 3,2 2,6 2,5 2,4

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

Sysselsetting Rogaland (SSB AKU) -2,2 0,9 3,1 2,5 1

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

Sysselsetting Agder-fylkene -0,5 1,3 1,6 1,5 0,75

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

Boligpris Stavanger og omegn -7 1 -0,5 4 3

Boligpris Bergen 0 3 -0,8 3 3

Boligpris Kristiansand 2 2 0,3 2 3

Boligpris Oslo 18 7 -0,2 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

Leiepris næringseiendom Oslo* og ** 1,6 6,6 7,9 5,7 3,2

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

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

Detajlhandel Agder (eks bil, ihht SSB) 3 3 2,7 3 2,5

Detajlhandel Oslo (eks bil, ihht SSB) 4 4 3 3 2,5
* årlig endring og **sentralt beliggende kontoreiendommer med god 
standard ***Kilde: Entra konsensusrapport juni 201811.02.2019 Presentasjon text39



Risiko og usikkerhet



• Mye gikk bra, men 
så svakere - hva mer 
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 2019
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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 litt opp på siste), fortsatt nokså bra
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USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på ganske 
bra nivå for sysselsetting
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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/ned 
siste tiden
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USA – bra løft i ordreinngang men mer sideveis siste 
måling, fortsatt god vekst i varehandel
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Kina – veksten har variert mye siste 25 år og i det siste har 
veksten avtatt noe (men nær myndighetenes mål på 6,5%)

11.02.2019 Presentasjon text61



Kina – noe lavere vekst, men nær 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
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Tyskland



Europa – aktiviteten i bedriftene falt til lavt nivå 
(Brexit og handelsuro), fortsatt grei tysk IFO
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Europa – inflasjon nær 1,5%, kjerneinflasjon 1% og lavere 
arbeidsledighet (forbrukerne noe mindre optimistiske)

11.02.2019 Presentasjon text66



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 – 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 samt strøm og mat (avtok imidl på siste måling)
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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)

11.02.2019 Presentasjon text91



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

11.02.2019 Presentasjon text95

Norges Banks rentebane



Norge – NIBOR/pengemarkedsrenten økte med USA 
fra des 2017, så ned, men opp i det siste
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