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Ukens makrokommentar (uke 33 del 2)

• Uro finansmarkedene – uendret rente fra Norges Bank og setter trolig opp i september

• Det har vært uro i finansmarkedene denne uken. Det skyldes bekymring for at veksten skal avta 

mer markert i verdensøkonomien - og en mulig negativ spiral med nedgang i finansmarkedene. 

Renter med lang løpetid er nå lavere enn de med kort løpetid (invertering), målt ved USAs 10 års 

statsrente mot 2 år. Dette er normalt et dårlig tegn. Forskere i den amerikanske sentralbanken 

(San Fransisco) skrev i en artikkel i fjor at fallende rentekurve for USA ”was always followed by an 

economic slowdown and, except for one time, by a recession” og videre at “While the current 

environment is somewhat special—with low interest rates and risk premiums—the power of the 

term spread to predict economic slowdowns appears intact”. 

• Økt handelsuro og politisk usikkerhet bidrar til å dempe veksten. Handelskonflikten mellom USA 

og Kina har eskalert det siste året. Det er foreløpig uklart om, når og hvordan dette vil ende. Det

kan ta tid. Noen spekulerer i at Trump kan holde det gående en stund til – for så å inngå en avtale 

som vil gi medvind inn i valgkampen neste år. Enn så lenge går det nokså bra i amerikansk 

økonomi, men unntak for industrien som rammes av handelsuro. Likevel er det bekymring for 

oppsvinget, som har vart rekordlengde, kan komme til å avta markert. 

• Denne uken meldte Trump at USA vil utsette noe av den varslede toll-økningen. Noe senere kom 

det likevel melding fra Kina at de forbereder handelstiltak. Partene skal møtes i september.

• Her hjemme holdt Norge Bank som ventet styringsrenten uendret på 1,25%. Vi tror det er 

sannsynlighetsovervekt for at renten økes i september fordi de fremhevet at «renteutsiktene for 

den nærmeste tiden er lite endret». Men setningen «Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet 

om renteutviklingen fremover» ga rom for tolkning og usikkerhet. Ellers kom det tall fra SSB som 

viser god jobbvekst i Norge på 2% det siste året. Oslo og Rogaland er på topp med +3,3% og 2,7%.



Lange renter og aksjer siste 3 år
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Styringsrenter og lange renter – USA satte ned renten 31. juli 
fra 2,5 til 2,25% og signaliserer noe lavere fremover
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Norges Bank – uendret styringsrente – trolig 
oppgang i september
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• FRA NORGES BANK 15. AUGUST 2019:

• PRESSEMELDING

• Styringsrenten uendret på 1,25 prosent

• Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde 
styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

• I Pengepolitisk rapport 2/19, som ble publisert 20. juni, var 
hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk 
økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende 
prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent. 
Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,25 
prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet 
tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre 
opp i løpet av året.

• Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til 
grunn i juni. Den underliggende prisveksten har vært litt 
lavere enn anslått. Tilspissingen av handelskonfliktene og 
den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan 
dempe veksten ute og her hjemme. På den annen side kan 
en svakere krone bidra til høyere prisvekst fremover.

• – Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for 
den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk
rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet 
om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein 
Olsen.



Norge – god jobbvekst
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Fra SSB:

Vekst i oljeindustrien

Nesten samtlige næringsgrupper har økning i 
antall arbeidsforhold i perioden. Størst økning 
hadde informasjon og kommunikasjon, samt 
bergverk og utvinning med henholdsvis 5,1 
prosent og 5,3 prosent. 

I motsatt ende var varehandel (-0,2 prosent) 
den eneste næringsgruppen med nedgang i 
antall arbeidsforhold fra året før.

Bergverk og utvinning omfatter i stor grad 
oljeutvinning og tjenester rettet mot dette. 
Utviklingen i denne næringen har snudd 
sammenlignet med et år tilbake. I 2. kvartal 
2018 hadde næringen en nedgang i antall 
arbeidsforhold på 0,1 prosent fra året før. I 2. 
kvartal 2019 er den derimot næringen med 
størst vekst.



Øvrig makro siste uker



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – svakere enn 
ventet i det siste
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Svinger i finansmarkedene – rentene har falt mye og aksjer har 
økt
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• Lange renter i USA har falt 
fra over 3% i høst til 
under 2%. Rentemarkedet 
gir indikasjoner om lavere 
rente (og svakere vekst) 
fremover

• Aksjemarkedet svinger, og 
usikkerheten har økt i det 
siste, men er fortsatt 
høyere nå enn ved 
inngangen til året



Verdensøkonomien - oppsving fra 2016, men veksten i bedriftene har 
avtatt/flatet ut i det siste (og lavere anslag for vekst, dog fortsatt greit 
men IMF har sagt at eskalerende handelskrig vil bidra til lavere vekst)

Nordic 

banking 

crisis
Financial 

crisis

Oil 

shock

Handels-

uro



Europa – aktiviteten i bedriftene falt til lavt nivå 
(Brexit og handelsuro), tysk IFO har falt markert
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Europa – tysk IFO indeks indikerer lavere 
forventninger i flere bransjer (industri mm)
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Europa – økonomisk vekst har avtatt, men 
fortsatt vekst (også i antall jobber)

16.08.2019 Presentasjon text14

• 2. kv 2019:

• Eurosonen opp 0,2% fra 

forrige kvartal (og 1,1% 

fra samme kvartal i fjor), 

som tilsvarer 1% årlig rate



Kina – noe lavere vekst, men nær myndighetenes mål på 6-
6,5%
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Kina – aktiviteten i bedriftene ned/sideveis i det 
siste (handelsuro demper veksten)
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Norge – NIBOR i Norge påvirkes av 
renteforventningen og (risikopremie i) USA mm
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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og renter
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Handelsuro og Brexit



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



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

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

• Ultimo nov 2018 ble partene enige om å 
forhandle, i 90 dager (og forlenget), men 
ingen enighet så langt



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. Uttreden er 
utsatt til (senest) 31. oktober



Risiko og usikkerhet



• Mye gikk bra, men 

så svakere - hva mer 

kan gå galt?

• Økonomisk tilbakeslag 

(syklisk nedgang i USA)

• Børskrakk (og negativ 

spiral)

• Handelskrig, jf Trump

• Gjeldskrise offentlig 

(USA, Japan og noen i 

Europa) og privat 

sektor

• Kina krasjlander (eiendom 

og kreditt)

• .. Og mange andre…jf

punkter på sidene fra 

WEOs risikorapport 

2019 og påfølgende 

siderKilde: WEF Risk Report 2019

Noe lavere risiko pt: 

Overoppheting av 

økonomien (økt 

inflasjon, høyere 

rente og lavere 

vekst)
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Kilde: WEF Risk Report 2019



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 – markedsbalansen
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Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



Olje- og gassprisen har kommet opp (men svinger) og aktiviteten øker
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



Verdensøkonomien – aktivitetsveksten i bedrifter i 
avanserte og fremvoksende økonomier konvergerer
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• I store deler av 2016-18 

var det mer fart i 

avanserte enn 

fremvoksende økonomier 

• Den siste tiden har 

veksten avtatt i avansert 

og kommet litt opp for 

fremvoksende økonomier 

– og således konvertert
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Alle bedrifter
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Verdensøkonomien – størst vekst 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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USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp, men bedriftene 
melder om lavere vekst de siste måneder
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USA – veksten i bedriftene (PMI) har falt fra høyt 
nivå, særlig i industri pga handelsuro
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To mål på PMI: 

ISM (mest brukt) 

og Markit



USA – delindekser for aktivitet i bedriftene (PMI) i 
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Styringsrenter og lange renter
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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 – inflasjon nær 1,5-2%
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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 i det 
siste, veksten i varehandel har avtatt
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Kina – veksten har variert mye siste 25 år, har avtatt de 
siste årene (men nær myndighetenes mål på 6-6,5%)
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Kina – noe lavere vekst, men nær myndighetenes mål på 6-
6,5%
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Kina – aktiviteten i bedriftene ned/sideveis i det 
siste (handelsuro demper veksten)
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Europa – økonomisk vekst har avtatt
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• 2. kv 2019:

• Eurosonen opp 0,2% fra 

forrige kvartal (og 1,1% 

fra samme kvartal i fjor), 

som tilsvarer 1% årlig rate



Europa – aktiviteten i bedriftene falt til lavt nivå 
(Brexit og handelsuro), tysk IFO har falt markert
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Europa – inflasjon og kjerneinflasjon nær 1% og lavere 
arbeidsledighet (men forbrukerne noe mindre optimistiske)
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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
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• Veksten i norsk økonomi 

har kommet opp bl a pga

oljenedgang har gått over 

i oppgang



Norge - bra driv i norsk økonomi/bedriftene – ifølge SSBs 
ferske barometer, Norges Bank regionale nettverk – og PMI
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Norge - bra driv i norsk økonomi/bedriftene, 
men litt lavere PMI (usikkert pga påsken)
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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. Nedbemanninger har holdt 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 – prisoppgang siste årene bidro til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging, men avdemping siste år
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Norge – stabil kredittvekst på nær 6% for hus-
holdninger (og i bedrifter), folk flest nokså positive
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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 (inkl kjerne) har avtatt, men kjerne 
fortsatt over målet på 2%
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Norge – inflasjonsvekter
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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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Lange renter
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Renter – lange renter økte fra bunnen sommeren 
2016, men ned siden høst 2018
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Norges Banks rentebane



Norge – differansen mellom NIBOR og 
styringsrenten følger USA nokså nært
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