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Makro og markeder - hovedtrekk
•

Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget
inngangen til året og aksjer har steget den siste uken. Oljeprisen har steget til over 37 USD/fat og er
nær årsbeste.

•

I USA kom det i dag tall for arbeidsmarkedet som var bedre enn ventet. Det ble skapt hele 242,000
nye jobber som var langt bedre enn markedet hadde ventet. Arbeidsledigheten falt som ventet til
4,9%. Stemningen blant industribedriftene var også litt bedre enn ventet (selv om den fortsatt
dempes av sterk dollar og etterspørsel). I sum bidrar dette til å redusere frykten for et tilbakeslag i
amerikansk økonomi.

•

I Europa fortsetter arbeidsledigheten å falle (sakte, men sikkert) og ledigheten er nå 10,3%. Det er
fortsatt et høyt nivå og det er betydelige forskjeller. I Tyskland er ledigheten rekordlav på 4,3%. I
Spania fortsetter situasjonen å bedres, men ledigheten er fortsatt over 20% så det er langt igjen til
normalen.

•

Nøkkeltall fra Kina tyder på fortsatt avdemping. Stemningen blant bedriftene, både industri og andre
bedrifter, ble noe svakere enn ventet og nivåene er de laveste på flere år. Noe kan ha sammenheng
med kinesisk nyttår i februar, men samtidig tyder myndighetenes respons med å lette på bankenes
reservekrav at det er underliggende nedkjøling som myndighetene ønsker å dempe.

•

I Norge falt stemningen blant industribedriftene noe, særlig pga svakere ordreinngang, etter bedring
i januar. Indeksen er litt under nøytralt og tyder således på noe nedgang for industrien framover
(men mindre nedgang enn indeksen signaliserte på høsten i fjor). Boligprisene i Norge var litt ned i
februar etter betydelig oppgang i januar.

USA – god vekst i nye jobber i februar
• Veksten i nye jobber i februar ble
242,000. Dette var bedre enn ventet
(195,000) og oppgang fra 172,000 i
januar. Det var også positivt at de to
siste månedene ble oppjustert
• Det var oppgang innen
servicenæringer (helse og omsorg,
varehandel, restaurant og
undervisning), mens oljenedgangen
trekker ned sysselsetting

• Snittet for de siste tre månedene er
på 228,000. Dette er bra og normalt
er det tilstrekkelig med 130,000 for å
redusere arbeidsledigheten (men nå
for tiden øker arbeidsstyrken med
bedret arbeidsmarked så man ser
ikke tilsvarende nedgang i
ledigheten)
3

04.03.2016 Presentasjon text

Kilde: US BLS

USA – arbeidsledigheten uendret på 4,9%
• Arbeidsledigheten i USA har falt
markert siden toppen i 2010 og var
4,9% i februar (uendret fra januar)
• Ledigheten nå på det laveste siden
2008
• Det siste året har arbeidsledigheten
falt med 0,6 prosentpoeng. Det er
nå 7,8 millioner ledige.

Kilde: US BLS
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USA – stemningen blant industribedrifter litt opp (og
bedre enn ventet), men fra dempet nivå
• ISM indeksen gir en god pekepinn på
stemningen blant industrien i USA, som
igjen er viktig for amerikansk økonomi.
Indeksen har vært svak siden i fjor høst
pga sterk dollar og lave energipriser
(påvirker dels indeksen direkte og
aktivitet i oljesektoren)
• ISM industri steg fra 48,2 i januar til 49,5
i februar. Et tall under 50 signaliserer
nedgang i industrien
• Nye ordre indeksen var uendret på 51,5
(ordrereserve økte og oppgang for 12 av
18 sektorer) og sysselsetting steg fra
45,9 til 48,5. Prisindeksen steg, men er
fortsatt lav pga lave råvare og
energipriser
• Nivået på indeksen tilsvarer en BNP
vekst på nær 2%
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Kilde: US ISM

Europa – arbeidsledigheten fortsetter ned (fra høyt
nivå)
• Arbeidsledigheten i Europa faller
sakte, men (ganske) men sikkert

Eurosonen

• Siden toppen i 2013 er ledigheten i
Eurosonen ned fra 12% til 10,3%
(og ned fra 10,4% i desember
2015)
• Ledigheten i EU er 8,9%, ned fra
9% i desember 2015 og 11% i 2013
• Selv om ledigheten faller, er den
fortsatt høy sammenlignet med
USA (5%) og Japan (3,4%)

Kilde: Eurostat
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Europa – fortsatt store forskjeller i arbeidsledighet
mellom land
Eurosonen

Kilde: Eurostat
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Kina – forventningene blant industribedriftene
fortsetter ned (fra lave nivåer)
• Indeksen var ned fra 49,4 i januar til
49,0. Det siste året har den vært
nokså stabil på 49-50. Men vært
lavere enn 50 siden i fjor høst og er
nå på det laveste siden 2012
• Store selskaper var ned 0,4 til 49,9.
Mellomstore uendret på 49 og små
selskaper var ned 1,7 til 44,4.
• Produksjon er over 50, mens de
øvrige er under (og bekymringsfylt at
nye ordre faller).
Forventningsindeksen stiger
imidlertid markert.
• Det har nylig vært kinesisk nyttår og
dette kan påvirke tallene. I tillegg er
tall fra Kina generelt beheftet med
usikkerhet
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Kilde: China Statistics

Kina – forventningene blant industribedriftene
fortsetter ned (fra lave nivåer)

Kilde: China Statistics
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Kina – forventningene blant bedrifter utenom
industrien også lavere
• Indeksen var ned fra 53,5 i januar
til 52,7 i februar.
• De fleste delindekser var ned (se
neste side), mens
forventningsindeksen steg noe og
kan indikere at deler av nedgangen
skyldes kinesisk nyttår.
• Det har nylig vært kinesisk nyttår
og dette kan påvirke tallene. I
tillegg er tall fra Kina generelt
beheftet med usikkerhet

Kilde: China Statistics
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Kina – forventningene blant industribedriftene
fortsetter ned (fra lave nivåer)

Kilde: China Statistics
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Norge – stemningen blant industribedrifter
noe lavere (og fortsatt under nøytralt)
• Den norske PMI måler stemningen
blant industribedriftene. Et nivå på 50
er nøytralt og signaliserer flat utvikling
• Indeksen var ned fra 49,4 i januar til
48,4 i februar. Det var særlig nedgang I
ordreinngangen som trakk ned.
• Nivået signaliserer nå litt fallende
utvikling fremover og lavere
sysselsetting (det er indeksen som er
på det laveste nivået på 46,1)

Kilde: NIMA
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Norge – stabil kredittvekst
• Samlet sett ble gjelds/kredittveksten
(K2) 5,3% i januar sammenlignet med
ett år tidligere

Kredittvekst K2. Ulike låntakersektorer. 12
månedersendring (%). Kilde: SSB
25

• Blant husholdninger (+6,1%) har
20
veksten vært stabil på omkring 5-6% de
15
to siste årene. Veksten vil trolig avta
10
med avtakende vekst i boligpriser.
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• Blant bedrifter er veksten lavere
(3,6%), men også der nokså stabil de 2
siste årene på 3-4%. Veksten vil trolig
avta noe framover med dempet
utvikling i norsk økonomi

-15
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Ikke-finansielle foretak

Husholdninger mv.
Kilde: SSB
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Norge – økning i detaljhandelen i januar, men
nokså flat trend
• Omsetningsvolumet steg med 0,9 % fra
desember 2015 til januar 2016 (etter
en nedgang på 1,3 % fra november til
desember i fjor). Trenden det siste året
har vært nokså flat
• Bransjer med oppgang i januar:
dagligvareforretningene (som utgjør
38% av detaljhandelen),
bensinstasjonene og salg av mat og
drikke i spesialforretningene, butikker
med salg av sportsutstyr, klær og sko
• Bransjer med oppgang i januar:
butikker med salg av tekstiler og
utstyrsvarer, møbler, interiørvarer, IKTutstyr og elektriske
husholdningsapparater
Kilde: SSB
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Norge – økning i varekonsumet (følger
detaljhandelen nokså tett)
• Husholdningenes varekonsum økte
med 0,9 prosent i januar 2016 (etter
nedgang i desember). Trenden har
vært nokså flat det siste året
• Oppgang innen klær, sko og
sportsutstyr bidro mest (etter ned i
desember pga opp ifm «Black Friday» i
november). Også god vekst i av mat- og
drikkevarer (+1,1%), som det har vært i
en lengre periode.
• Elektrisitets- og brenselskonsumet økte
med 2 prosent, etter en nedgang
måneden før. Kjøp og drift av biler var
den eneste konsumgruppen som viste
en liten nedgang på 0,4 prosent i
januar.
Kilde: SSB
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Norge – stabile boligpriser i februar (etter markert
oppgang i januar), men regionale forskjeller
Boligpriser per kvm, gjennomsnitt alle boliger
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Hordaland
Norge
Oslo
Stavanger
Kilde: Finn.no,
Eiendom Norge og
Eiendomsverdi

Norge – stabile boligpriser i februar (etter markert
oppgang i januar), men regionale forskjeller
• Boligprisene steg med 0,2 prosent i februar 2016, men korrigert for sesongvariasjoner
gikk prisene ned med 0,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er 4,4 prosent
høyere enn for 12 måneder siden.
• Det er betydelige regionale forskjeller. Det er nedgang i oljefylkene Rogaland,
Hordaland og Vest-Agder. I Østlandsområdet stiger prisene. Mens i resten av landet er
prisene flat/svakt fallende. Størst oppgang hadde Oslo, Bærum og Sarpsborg som alle
hadde en oppgang på 0,9 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med
en nedgang på henholdsvis 1,1 og 0,8 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12
månedene hadde Oslo med en vekst på 8,1 prosent. Deretter fulgte Asker og
Drammen som begge hadde en vekst på 7,3 prosent. Svakest utvikling siste 12
måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,4 prosent og
6,0 prosent.
• Det ble solgt 6.401 bruktboliger i februar, en nedgang på 4,4 prosent sammenlignet
med februar 2015. Ved utgangen av februar var det 11.596 boliger til salgs, noe som er
1,6 prosent færre enn for ett år siden. Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i
februar mot 42 dager i februar 2015. Kortest salgstid var det i Oslo og Trondheim der
det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 24 dager å selge en bolig. Av de større byene,
tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 77 og 67 dager.
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Kilde: Finn.no,
Eiendom Norge og
Eiendomsverdi

Norge – stabil arbeidsledighet (AKU-ledighet
fra SSB) på siste måling
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Norge – økende forskjell på ulike mål på
arbeidsledighet (NAV vs SSB)
Norge. Sysselsatte, ledige og tiltak. Prosent. Kilde:
SSB og NAV
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Norge – stabil registrert ledighet (NAV) siste
måned
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Ledigheten er høyest innen bygg og
anlegg med 6,6% og industri med
5,8% og lavest i
undervisning/akademia med
omkring 1%

5

okt.02

•

Ledigheten øker mest ingeniør- og
ikt-fag og innan reiseliv og transport,
med går ned i bygg og anlegg og
industriarbeid.

6

jul.01

•

Det er sesongsvingninger og selv om
det er litt nedgang i februar vil trolig
ledigheten stige fremover, blant
annet fordi bedrifter har meldt inn
flere oppsigelser og permitteringer

Registrerte arbeidsledige (prosent)

apr.00

•

Registrert arbeidsledighet (NAV) i
Norge ble 3,3% i februar,
sammenlignet med 3,4% i februar og
3,0% for ett år siden. I Rogaland har
ledigheten økt 67% det siste året og
Hordaland 35%

jan.99

•

Norge – bedriftene melder som flere
oppsagte og permitterte
• Antallet oppsagte og
permitterte økte gjennom
2015. Rogaland ligger forsatt
høyt, økning i Hordaland

Norge. Meldte oppsigelser og
permitteringer. Regioner. Antall personer
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Norge, høyre akse
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Disclaimer
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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