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Makro og markeder - hovedtrekk
•

Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for
bedriftene i USA og Kina.

•

Stemningen blant amerikanske bedrifter ble noe bedre enn ventet. Industribedriftene steg og er på
det høyeste nivået siden august i fjor. Det var særlig god ordreinngang som bidro til oppgangen. Noe
svakere dollar bidrar positivt. Det er også første gang siden samme tidspunkt at indeksen signaliserer
vekst for industribedriftene. Også for bedrifter utenom industrien, som har vært på nedadgående
trend i et halvt års tid, var det større oppgang enn ventet.

•

I Kina steg stemningen blant bedriftene. For industribedriftene steg indeksen til over nøytralt nivå for
første gang siden juni i fjor. For bedrifter utenom industrien var det også oppgang. Økt ordreinngang
bidro til oppgang for bedriftene.

•

Arbeidsledigheten i Eurosonen falt litt til 10,3%. Ledigheten har falt nesten sammenhengende siden
toppen i 2013. Det er fortsatt betydelige forskjeller, med laveste ledighet i Tyskland og høyeste i
Spania og Hellas.

•

Her hjemme ble det publisert tall for boligmarkedet i mars. Etter en liten nedgang i februar viste
mars en prisoppgang på 1,2% sesongjustert. Oppgangen er fortsatt høyest i Oslo, mens Rogaland er
svakest. Det er fortsatt vekst i Hordaland og så vidt på Agder. Omsetningstiden reflekterer også
denne utviklingen med høyest omsetningstid i Rogaland.

•

Oljeprisen har steget på tampen av uken til over 41 USD per fat som følge av økt tro på at
tilbudssiden er i ferd med å dempes. 17 april møtes en del oljeprodusenter i Doha for å diskutere evt
begrensninger i produksjon. Vi tror oljeprisen kommer noe i løpet av året med mer balanse i
markedet.

Verdensøkonomien – litt bedring i stemningen blant
bedriftene (PMI), men fortsatt lavt nivå
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Veksten i 2015 ble svakere enn ventet.
Utgangspunktet var at vi ventet noe
høyere vekst i 2016, som følge av lav
oljepris og stimulerende pengepolitikk.
Så langt har imidlertid 2016 vært
preget av uro i finansmarkedene og
noe skuffende makrotall
Stemningen blant verdens bedrifter,
som er en god indikasjon på
økonomisk vekst, har falt til lave nivåer.
Litt bedre i det siste.
Både industrien og bedrifter utenom
industrien har falt, men nedgangen har
vært størst blant sistnevnte.
Vi venter at disse vil ta seg noe opp i
løpet av året fra disse lave nivåer
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – kommet noe
opp i det siste etter svak start på året
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USA – god vekst i nye jobber i mars,
arbeidsledigheten nær uendret på 5%
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Et av de viktigste nøkkeltall for USA er
hvor mange nye jobber som skapes
hver måned.
I mars ble økte nye jobber (utenom
landbruket) 215,000, som er litt bedre
enn ventet
Det ble skapt jobber innen varehandel,
bygg/anlegg og helse. Det var nedgang
i jobber innen industrien og gruvedrift
(olje og gass)
Gjennomsnittlig timelønn økte med
0,3%, etter nedgang forrige måned, og
årsveksten er på 2,3%
Arbeidsledigheten økte fra 4,9 til 5,0%
(som følge av at flere ønsker arbeid
med bedringen i arbeidsmarkedet)
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Nye jobber i USA (utenom landbruk). Månedsendring
i antall 1000

USA – arbeidsledigheten nær uendret på 5%
USA. Arbeidsledighet (%). Andel av arbeidsstyrken.
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Arbeidsledigheten var nær uendret
(gikk fra 4,9 til 5,0%) selv om det ble
skapt godt med jobber
Dette skyldes at det kommer flere til
med bedring i arbeidsmarkedet. Det
ser man ved yrkesdeltakelsen. Denne
har økt fra 62,5 til 63% det siste
halvåret (men er fortsatt på lavt nivå).
Siden nivået er nokså lavt vil trolig
denne trenden fortsette og innebære
at man kan ha fortsatt god jobbvekst
uten at arbeidsledigheten faller
tilsvarende. Dette vil også kunne
dempe lønnsveksten (som for tiden er
litt over 2%)
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USA. Yrkesdeltakelse. % av arbeidsstyrken.

USA – bedriftenes utsikter litt opp etter å ha falt
markert i løpet av fjoråret
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USA – stemningen blant industribedriftene (ISM
PMI) opp mer enn ventet
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Indeksen for stemningen blant
industribedriftene steg fra 49,5 i
februar til 51,8 i mars. Dette var høyere
enn ventet på 50,8. Indeksen er nå
tilbake over det nøytrale nivået (50) for
første gang siden august. Det er
positivt for amerikansk økonomi.
Nivået på indeksen samsvarer med en
økonomisk vekst på 2,7% (og 2,1%
dersom man tar snittet for de siste 3
måneder).
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USA – stemningen blant industribedriftene (ISM
PMI) opp mer enn ventet
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Oppgangen i indeksen skyldes oppgang
i nye ordre og produksjon.
Sysselsettingsutsiktene var litt ned og
er på dempet nivå.
Priser på innsatsvarer steg markert
etter å ha vært lav lenge
Eksport steg også ganske mye
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USA – oppgang i utsiktene for bedrifter utenom
industrien (ISM PMI service)
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Indeksen for bedriftene utenom
industrien (ISM PMI service) ble 54,5 i
mars. Dette er en oppgang fra 53,4 i
februar.
Det meste av 2015 var bra og på høye
nivåer. Mot slutten av 2015 og inn i
2016 falt indeksen.
Nivået på indeksen samsvarer med en
vekst på 2,2% i økonomien.
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USA – oppgang i utsiktene for bedrifter utenom
industrien (ISM PMI service)
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Oppgangen den siste måned er drevet
av oppgang i produksjon (som er på
høyt nivå) og nye ordre. Sysselsetting
steg også litt og er nå over det nøytrale
nivået (50).
Både nye ordre og sysselsetting er
viktige indikatorer
12 av 14 sektorer hadde oppgang i
mars og tilbakemeldingene i
undersøkelsen indikerer at utsiktene i
hovedsak er positive og at økonomien
er stabil og vil fortsette med lav/stabil
vekst.
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USA – Atlanta Feds modell gir lavt vekstanslag for 1.
kv 2016
• Siste oppdatering
5. april
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Europa – arbeidsledigheten i Eurosonen litt ned til
10,3%
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Europa – store forskjeller i arbeidsledighet

14

08.04.2016 Presentasjon text

Kina – stemningen blant bedriftene litt opp
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Tall fra det offentlige statistikkbyrået (NBS)
viser at PMI for industrien steg fra 49,3 i
februar til 50,2 i mars
Det er første gang siden juni i fjor at indeksen
er høyere enn det nøytrale nivået (50)
Det var oppgang i flere av underindeksene,
herunder produksjon og nye ordre som begge
har steget til over 50
Blant store bedrifter økte PMI 1,6
prosentpoeng til 51,5%. Mellomstore nær
uendret på 49,1% og små bedrifter steg 3,7
prosentpoeng til 48,1%
PMIen blant bedrifter utenom industrien steg
også. Den økte med 1,1 til 53,8 i mars. Det var
oppgang i indeksene for nye ordre og priser,
mens sysselsetting trakk litt ned. Det er et
fortsatt høyt nivå for forventningsindeksen
(59) som trekker opp indeksen. Øvrige indekser
er nærmere nøytralt (50).
Blant sektorene var service opp med 0,9 til
53,1%. Bygg og anlegg var ned 2,8 til 58%
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Kina – stemningen blant industribedriftene litt opp
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Kina – stemningen blant bedriftene utenom
industrien litt opp
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Norge – boligprisene steg markert fra februar til
mars (etter nedgang i februar). Regionale forskjeller
Boligpriser, nok per kvm, gjennomsnitt alle boliger
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Kilde: Finn.no,
Eiendom Norge og
Eiendomsverdi
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Norge – boligprisene steg fra februar til mars (etter
nedgang i februar). Regionale forskjeller
•

Boligprisene steg med 1,9 prosent i mars 2016. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,6
prosent høyere enn for 12 måneder siden.

•

Todelingen i boligmarkedet fortsetter. Kysten fra Aust-Agder og nordover har startet året svakere enn normalt, mens Østlandet har hatt en sterkere start på
året enn normalt

•

Det ble solgt 6.473 bruktboliger i mars, en nedgang på 25,6 prosent sammenlignet med mars 2015 pga påsken.

•

Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.

•

Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i mars mot 35 dager i mars 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Bergen der det i
gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 22 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 73 og 72 dager.

•

Boligprisene i mars utviklet seg sterkt over hele landet. Størst oppgang hadde Hamar og Tønsberg med en oppgang på 2,5 og 2,4 prosent. Svakest utvikling
hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på henholdsvis 0,4 og 0,8 prosent.

•

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 9,9 prosent. Deretter fulgte Hamar og Drammen som begge har hatt en vekst på
8,8 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 6,7 prosent og 5,4 prosent.

•

Den geografiske todelingen i boligmarkedet vi har sett det siste året, fortsatte ikke like markert som i tidligere måneder. Prisnivået i Rogalandsbyene har
korrigert seg mye de siste tre årene, og gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Stavanger ligger nå under nivået i de andre store byene. Prisutviklingen i mars var
særlig sterk i enkelte bydeler i Oslo, og vi ser at den sterke utviklingen i indre øst også smitter over på bydelene i ytre øst

•

Leieprisutvikling i fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016

•

Leieprisene utviklet seg flatt gjennom fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016. En gjennomsnittlig 2 roms leilighet leies nå ut for 11.857 kroner i Oslo, 9.641
kroner i Bergen og 9.605 kroner i Trondheim.

Kilde: Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi
19

08.04.2016 Presentasjon text

Norge – industriproduksjon opp siste måned, men
har falt mye det siste året
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•

Industriproduksjonen steg 0,7% fra januar til
februar. Oppgangen kommer hovedsakelig innen
næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri,
samt trevarer og papir. Nedgang på 5% innen
maskinindustrien demper oppgangen.

•

Den siste tre-månedersperioden (des 2015-feb
2016) har det vært nedgang på 1,1%. Nedgangen
skyldes lav aktivitet innen olje- og gassektoren pga
lav investeringsaktivitet. Maskinindustri og
maskinreparasjon og –installasjon bidro mest til den
totale nedgangen med fall på 4,9 og 7% i denne
perioden. Det var også nedgang innen bygging av
skip og oljeplattformer og metallvareindustrien.
Samtidig har nedgangen avtatt noe sammenlignet
med foregående kvartaler. Det skyldes
produksjonsøkning innenfor næringsmiddel,
oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

•

Det siste året har norsk industriproduksjon falt med
6,3%. Bygging av skip og oljeplattformer og
maskinindustrien har bidratt mest til nedgangen.
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Norge – industriproduksjon opp siste måned, men
har falt mye det siste året. Petroleumsrelatert
trekker ned.
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Olje – prisen har kommet opp fra bunnen
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Norske kroner – styrket seg litt fra svake nivåer
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Lange renter – nedadgående trend
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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
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