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Handelsbedring USA vs Kina, aksjemarked til rekordnivå – og stabile boligpriser og lav 

arbeidsledighet (NAV) i Norge

• Veksten i verdensøkonomien har falt som følge handelskrigen mellom USA og Kina fra våren 2018, men nå 

ser det ut til at uroer roer seg. Veksten i verden ble 3,8% i 2017, 3,6% i 2018 og 3,0% i år, ifølge IMF. Det 

ventes litt bedre med 3,4% neste år (og noe mer oppside ved mindre handelsuro). Handelskrigen eskalerte 

gjennom 2018. Den gikk over i forhandlinger mot slutten av 2018 og våren 2019. Man var nær en avtale, 

men kineserne trakk seg på forsommeren. 

• Nye forhandlinger ble påbegynt i høst. Særlig Trump har gitt utrykk for positiv fremdrift, herunder at man 

er ferdig med fase 1 og at Kina har forpliktet seg til økte varekjøp fra USA. Kina har vært noe mer avmålte i 

sine kommentarer. Men i går kom det kommentarer om at toll kan reduseres hos begge parter dersom 

man kommer frem til en avtale. Dette er gode nyheter, men det er fortsatt usikkerhet om man vil klare å 

komme frem til en avtale. Om mulig avtale vil fjerne all usikkerhet knyttet til Trump og hans 

handelspolitikk er også usikkert. Uansett. Forhandlingene fortsetter de nærmeste ukene. Planen var mulig 

signering ca 20 november, men det er mulig det blir noe skjøvet ut i tid.

• Tross global uro har det vært god vekst i norsk økonomi, samt ganske høy jobbvekst. Ferske tall fra NAV 

viser at arbeidsledigheten i Norge er nede på 2,1% (2,2% sesongjustert). I 2016 var den over 3%. 

Oljefylkene har hatt kraftigst nedgang. Rogaland hadde nær 5% ledighet i 2016. Nå er den på 2,2%. 

Hordaland er på 2,1% og Agder 2,3%. Oslo er interessant. Ledigheten har (i snitt siste 20 år) vært 0,6 

prosentpoeng høyere enn i Norge. Nå er den 0,3pp høyere og ledigheten er 2,4%. Det er lav ledighet i de 

fleste fylker i Norge. Mange bedrifter ansetter og det er høy konkurranse om arbeidskraften.

• Boligprisene i Norge har steget 2,4% det siste året. Boligmarkedet er nokså balansert med mye for salg og 

høy omsetning. Det har vært moderat prisutvikling for Norge. Oslo har tidvis hatt veldig høy vekst, mens 

Stavanger har hatt oljenedgang og prisene er nå under halvparten av Oslo (vs 80% av Oslo i 2013).



Makro siste uker



Svinger i finansmarkedene – rentene har falt mye fra årsskiftet 
og aksjer har steget
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• Lange renter i USA har falt 

svingt mye siste 2 år. 

Rentemarkedet gir 

indikasjoner om lavere 

rente (og svakere vekst) 

fremover

• Aksjemarkedet svinger.

Har steget til rekordnivå i 

det siste



Økonomiske nøkkeltall vs forventning
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Verdensøkonomien - veksten har avtatt siste 1-2 år

Nordic 

banking 

crisis
Financial 

crisis

Oil 

shock

Handels-

uro



Norge – lav arbeidsledighet (NAV)
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• Frå NAV: Lågare arbeidsløyse enn for eitt år sidan

• Ved utgangen av oktober var det registrert 59 500 heilt arbeidslause hjå NAV. 
Når vi justerer for brotet som innføringa av forenkla registrering førte til frå 
november 2018 (sjå faktaboks), svarar dette til ein nedgang på 5 400 personar 
samanlikna med oktober i fjor. Arbeidsløysa utgjer 2,1 prosent av 
arbeidsstyrken. 45 prosent av dei heilt arbeidslause fekk dagpengar i oktober.

• Til saman var 73 800 personar registrerte som heilt arbeidslause eller som 
arbeidssøkjarar på tiltak hos NAV (bruttoarbeidsløysa) ved utgangen av 
oktober. Det er 6 200 færre enn i oktober i fjor. Bruttoarbeidsløysa utgjer 2,6 
prosent av arbeidsstyrken.

• Høgast arbeidsløyse innanfor reiseliv og transport

• Ved utgangen av oktober var arbeidsløysa høgast innanfor reiseliv og 
transport, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløysa var lågast innanfor 
undervisning og akademiske yrker, med 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

• Samanlikna med oktober i fjor og justert for brotet, var arbeidsløysa lågare i 
dei fleste yrkesgruppene. Nedgangen i talet på heilt arbeidslause er størst 
blant personar med bakgrunn frå reiseliv og transport, følgd av yrkesgruppene 
ingeniør- og ikt-fag og kontorarbeid.

• Høgast arbeidsløyse i Østfold

• Østfold har den høgaste arbeidsløysa ved utgangen av oktober, med 3,0 
prosent av arbeidsstyrken. Deretter følgjer Vestfold med 2,6 prosent. 
Arbeidsløysa er lågast i Sogn og Fjordane med 1,2 prosent.

• Arbeidsløysa er lågare i dei fleste fylka samanlikna med oktober i fjor. 
Nedgangen er størst på Vestlandet, og aller størst i Hordaland (-21 %). 
Arbeidsløysa har gått noko opp i Akershus og Oppland og auka mest i Østfold 
(8 %).

• Redusert arbeidsløyse i dei fleste aldersgrupper

• Ved utgangen av oktober var arbeidsløysa høgast i aldersgruppa frå 20 til 24 
år, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløysa er lågast i aldersgruppa frå 
50 til 59 år, med 1,5 prosent.

• Samanlikna med oktober i fjor har arbeidsløysa gått ned i dei fleste 
aldersgrupper. Nedgangen var størst i aldersgruppa frå 40 til 49 år (-10 %), 
medan ho var uendra for dei under 20 år.

• Færre nye ledige stillingar registrerte på nav.no

• I løpet av oktober blei det registrert 36 600 nye ledige stillingar på nav.no. 
Dette er 6 prosent færre nye utlysingar per virkedag enn for eitt år sidan. Det 
var flest nye utlysingar innanfor helse, pleie og omsorg (6 700), ingeniør- og 
ikt-fag (4 900) og bygg og anlegg (3 700).



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 – boligpris i Stavanger har falt fra 80% 
til under 50% av Oslo
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Kilde: Eiendom, Finn,

Eiendomsverdi 
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Kilde: Eiendom, Finn,

Eiendomsverdi 
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Kilde: Eiendom, Finn,

Eiendomsverdi 



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 5% for hus-
holdninger (og i bedrifter), folk flest nokså positive
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Norge – sysselsatte i industrien ned 6% fra 
2015 til 2018

08.11.2019 Presentasjon text20



Norge – klimagassutslipp
ned 0,7% i 2018
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Norge
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Den viktigste faktoren bak nedgangen i det sesongjusterte 
omsetningsvolumet i september var redusert salg i dagligvarebutikker. 
Butikker innenfor byggevarehandel bidro også noe på nedsiden. 
Butikker med salg av sportsutstyr og fritidsbåter hadde derimot en 
økning i omsetningsvolumet, og bidro dermed til å dempe den totale 
nedgangen.
Tremånedersendring: Vekst for norsk netthandel i 3. kvartal
Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene var uendret i 3. kvartal, 
sammenlignet med 2. kvartal. For kvartalet sett under ett var det særlig 
butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler 
som hadde redusert salgsvolum, mens dagligvare og salg fra norske 
netthandelsbutikker hadde økt salgsvolum.



Norge
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Kjøp av mat- og drikkevarer falt 1,0 prosent og bidro til å dempe 
veksten i varekonsumet med 0,3 prosentpoeng.

I 3. kvartal var det nullvekst i varekonsumet. Kvartalsveksten ble trukket 
ned av bilkjøp, mens konsum av elektrisitet og brensel samt mat- og 
drikkevarer bidro til å trekke varekonsumet opp.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 
1,2 prosent høyere i september 2019 enn i samme måned året før.

I september 2019 bestod varekonsumet av 33 prosent mat- og 
drikkevarer, 7 prosent elektrisitet og brensel, 18 prosent kjøp og drift av 
biler og 42 prosent andre varer.

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i 
varekonsumet. Dette skyldes at de første anslagene på utviklingen i 
varekonsumet baserer seg på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. 
Informasjon om netthandel fra utlandet foreløpig er mangelfull, og 
innarbeides så snart den foreligger. Dersom netthandelen fra utlandet 
øker mer enn handelen i Norge, vil konsumveksten være noe 
undervurdert.



USA – økonomiske vekst nokså grei, men industribedriftene 
melder om lavere vekst (og nedgang) 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) 
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden (dog 
litt lavere i det siste, CB denne uken)
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Styringsrenter og lange renter
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Norge – NIBOR i Norge påvirkes av 
renteforventningen og (risikopremie i) USA mm
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Kronekursen
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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 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 avanserte 

økonomier – og det er pt

nokså likt som 

fremvoksende

Avanserte 

økonomier

Fremvoksende 

økonomier

USA
EU

Kina

Alle bedrifter



Utviklede 

økonomier

Fremvoksende 

økonomier

USA
EU

Kina

Verdensøkonomien – veksten bedriftene i 
har avtatt

Alle bedrifter



Verdensøkonomien – industribedrifter mer rammet 
av handelskrig enn service

08.11.2019 Presentasjon text46

Utviklede 

økonomier

Fremvoksende 

økonomier

USAEU

Kina

Industribedrifter



USA – økonomiske vekst nokså grei, men industribedriftene 
melder om lavere vekst (og nedgang) de siste måneder

08.11.2019 Presentasjon text47



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) 
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Styringsrenter og lange renter
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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

08.11.2019 Presentasjon text53



USA – inflasjon på mellom 1,5 og 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 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)

08.11.2019 Presentasjon text59



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
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Norge - bra driv i norsk økonomi/bedriftene, 
men norsk PMI svinger mye
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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 5% 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 og kjerne nær 
målet på 2%
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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

08.11.2019 Presentasjon text82



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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