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Korona-virus demper økonomien og usikkerheten har økt – sentralbanken i USA kuttet renten med 0,5%

• Spredningen av korona-viruset (COVID-19) påvirker verdensøkonomien på flere måter - både 1) direkte ved 

lavere økonomisk aktivitet, og 2) indirekte gjennom finansmarkeder og 3) generelt økt usikkerhet. Den 

direkte økonomiske påvirkningen er så langt mest synlig (og markert) i Kina, men har også spredd seg noe 

utenfor Kina. Svingningene i finansmarkedene, og nedgangen forrige uke, viser at markedene er veldig usikre 

på hvordan dette vil påvirke økonomien. Rentene har falt mye, oljeprisen har falt en del og kronekursen har 

svekket seg. Det er således stor usikkerhet om de samlede virkningene av viruset, både hvor mange land og 

stor del av verdensøkonomien som påvirkes, hvor kraftig påvirkning blir, samt hvor lenge det vil vare.

• Den direkte påvirkningen på økonomien kommer både gjennom lavere etterspørsel og begrensning på  

produksjon. Sektorer som avhenger av fri flyt av folk ble raskt påvirket. Dette gjelder reiseliv og opplevelser, 

herunder fly, cruise, transport, hotell, restaurant og shopping. Videre dempes produksjon ved at arbeidstakere 

må være hjemme. Verdensøkonomien er tett sammenvevd. Verdikjeder er integrerte over landegrensene. 

Manglende leveranse fra Kina (og andre land som rammes) vil påvirke produksjon og leveranser i andre land. 

Dette kan påvirke mange bransjer, men særlig de som er mest integrert f eks bilindustrien. Også mer 

tradisjonell eksport påvirkes, men her vil mulighetene for å skifte til andre leverandører være noe større. Land 

som er nært knyttet til Kina, typiske asiatiske og i noen grad USA, er mer påvirket enn Europa som er mindre 

integrert med Kina. USA har for øvrig en stor innenlandsk økonomi som demper direkte påvirkning og foreløpig 

er USA lite påvirket.    

• Hittil er det i hovedsak nøkkeltall for Kina som er påvirket av viruset, men ferske tall fra OECD tyder på 

veksten i verdensøkonomien faller til null i første kvartal og BNP-veksten i 2020 er nedjustert fra 2,9 til lave 

2,4%. OECD venter at noe av veksten kommer tilbake og anslaget for BNP-vekst i 2021 er økt fra 3,0 til 3,3%. I 

en usikker tid kan scenarier illustrere utfallsrommet. OECD har et nedsidescenario hvor global vekst kan bli 

halvert til under 1,5% i 2020.

• Finansmarkeder påvirkes og aksjefallet på 10% i USA forrige uke er det raskeste fallet fra rekordnivå 

noensinne - og sentralbanken i USA satte ned renten fra 1,75 til 1,25% trolig for å roe finansmarkedene. 

Sentralbanker verden over står klar til å respondere dersom situasjonen skulle forverre seg, men for de fleste 

land er rentene allerede lave. OCED peker derfor på at land også bør bruke mer penger over statsbudsjettet 

(finanspolitikk). Norges Bank har neste rentemøte 19 mars. Det er fortsatt grei vekst, lav ledighet og god 

aktivitet i boligmarkedet. Det er imidlertid svakere utsikter for verdensøkonomien, lavere renter ute og 

oljepris. Dette demper renteutsiktene, men økt inflasjon, svak kronekurs og økt oljeaktivitet motvirker noe. Slik 

det ser ut nå venter vi at renten holdes uendret på møtet 19 mars, men at rentebanen reduseres slik at det blir 



Verden, makro, finansmarked og Norge



Det svinger i finansmarkedene – ned i det siste
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• Aksjemarkedet noe ned fra
rekordnivå (lave renter 
stimulerer)

• Lange renter i USA har 
falt/svingt mye siste 2 år

• Rentemarkedet gir indikasjoner 
om lav rente (og svakere vekst) 
fremover

• Oljeprisen ned fra nær 70 
USD/fat pga usikker/dempet 
etterspørsel og økt tilbud

Aksjer verden

Oljepris

USA 10 års rente



Verdensøkonomien - utsiktene for 2020 dempes pga virus
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Verden - usikkerheten om økonomisk politikk 
har avtatt noe, men korona kan gi økning
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• Usikkerhet målt gjennom 

omtale i media av politisk 

usikkerhet

• Flere faktorer bidrar

‒ Handelsuro (USA og Kina)

‒ Brexit

‒ Hva med Korona?



Hvordan har makrotallene vært ifht forventning?
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Sterkere enn ventet

Svakere enn ventet



Norsk økonomi går godt tross global uro – god vekst, 
bedriftene er positive (dog litt lavere) og lav arbeidsledighet
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Renter og valuta



Korte og lange renter har avtatt i det siste
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Korte/styringsrenter og lange renter
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Kronekursen
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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og renter
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Litt mer detaljer om makrotallene siste uker



Europa – aktiviteten i bedriftene falt til lavt nivå 
(Brexit og handelsuro), mer sideveis i det siste
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden 
(sideveis i det siste)
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USA – veksten i bedriftene (PMI) har falt fra høyt 
nivå, men greit nivå i service, industri nær nøytralt
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To mål på PMI: 

ISM (mest brukt) 

og Markit



Norge – arbeidsledigheten har falt, sysselsatte øker
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Kina – brått fall i aktiviteten i bedriftene pga
virus

04.03.2020 Presentasjon text19



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 trolig 
31. januar 2020



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 
litt også i 2020
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



Verdensøkonomien – aktivitetsveksten i bedriftene 
(PMI)
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Kina

Alle bedrifter



Verdensøkonomien – aktivitetsveksten i bedriftene 
(PMI)
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Utviklede 

økonomier

Fremvoksende 

økonomier

USAEU

Kina

Industribedrifter



USA – økonomiske vekst nokså grei, men industribedriftene 
melder om lavere vekst (og tidvis nedgang) siste måneder
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USA – veksten i bedriftene (PMI) har falt fra høyt 
nivå, men greit for service
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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 
(sideveis i det siste)
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USA – arbeidsmarkedet har vært bra en stund og 
ledigheten er lav, fortsatt godt med nye jobber

04.03.2020 Presentasjon text39



USA – flere i arbeidsmarkedet og (litt) høyere 
lønnsvekst & kan se ut som det strammer seg til
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USA – inflasjon på mellom 1,5 og 2,5%
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USA – nokså bra driv i boligmarkedet
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USA – bra løft i ordreinngang men mer sideveis i det 
siste, vekst i varehandelen
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Kina – BNP, investeringer, industriproduksjon og varehandel
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Kina – BNP, investeringer, industriproduksjon og varehandel
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Kina – brått fall i aktiviteten i bedriftene (PMI) 
pga virus
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Europa – økonomisk vekst har avtatt
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Europa – aktiviteten i bedriftene falt til lavt nivå 
(Brexit og handelsuro), sideveis i det siste
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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 – nokså 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 – fortsatt handelsoverskudd men svinger
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Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt. Nedbemanninger noe opp i det siste

04.03.2020 Presentasjon text55



Norge – boligpriser i Norge opp 3,6% det siste 
året (nokså stabilt men 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 – litt fallende 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 
noe med bedre tider, flere jobber og økt arb.innv.
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Norge – inflasjon (inkl kjerne) nokså nær målet men 
noe opp i det siste
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Norge – inflasjonsvekter (jan 2019)
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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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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og renter
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Lange renter og aksjer
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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 – riskopremie/rentepåslag i Italia vs
Eurosonen
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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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