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Finansmarkeder – store bevegelser (og nedgang)
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• Aksjer falt nær 30% fra toppen, 

men kommet noe opp

• Oljeprisen ned fra 50 til nær 30 

USD/fat

• Lave korte og lange renter

• Tiltak fra sentralbanker og 

myndigheter demper nedturen

• Svingninger i norske krone

Aksjer verden

Oljepris

USA 10 års rente

USA 3 mnd rente



Korona-virus



Nye smittede (og døde) har økt markert
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Makro og finansmarked - hovedtrekk



Verdensøkonomien - kraftig fall i 2020 pga korona

Nordic 

banking 

crisis

Financial 

crisis

Oil 

shock

Handels-

uro

Verdens bedrifter 

utenom industri (service)

Verdens industribedrifter



Hvordan har makrotallene vært ifht forventning?
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Sterkere enn ventet

Svakere enn ventet



Norsk økonomi – korona har ført til bratt fall i aktivitet 
og mange permitterte/arbeidsledige
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Renter og valuta



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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Handelsuro og Brexit



Verden - høy usikkerhet om økonomisk politikk
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• Usikkerhet målt gjennom 

omtale i media av politisk 

usikkerhet

• Korona bidrar til oppgang

og før det: Handelsuro

(USA og Kina) og Brexit



Handelsuro – USA vs Kina
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Europa – usikkerhet om Brexit
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Risiko og usikkerhet



• Risiki jf WEF 

risikorapport 2019

Kilde: 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



Olje- og gasspris
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Oljemarkedet – tilbud og etterspørsel
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Kilde: Oxford economics

(Thomson Reuters 

Datastream)



Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel (før korona). SSB (24 april) anslår 
-9% i 2020, -12% i 2021 og deretter sideveis
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Petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Mrd

kroner (2020 kroner). Kilde: OD

Investeringer

2014-17:   -36%

2018:         +2%

2019:         +11%

2020:         +3%

2021-24:    -14%



Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



Verdensøkonomien – aktiviteten i bedriftene (PMI). 
50 er nøytralt. Lavere enn 50 indikerer nedgang
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Alle bedrifter

Industri

Service



Verdensøkonomien – aktivitetsveksten i bedriftene 
(PMI)
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EU

Industribedrifter



USA – nokså grei økonomisk vekst før korona, men korona vil 
trekke ned
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USA – bedriftene påvirkes av korona
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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 var optimister, men korona 
trekker ned
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USA – kraftig utslag i arbeidsmarkedet pga korona
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USA – arbeidsmarkedet
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USA – inflasjon påvirkes av korona
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USA – boligmarkedet
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USA – ordreinngang & varehandel
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Kina – BNP, investeringer, industriproduksjon og varehandel
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Kina – BNP, investeringer, industriproduksjon og varehandel

12.05.2020 Presentasjon text38



Kina – brått fall i aktiviteten i bedriftene (PMI) 
pga korona, men så noe opp igjen
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Europa – økonomisk aktivitet (BNP)
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Europa – aktiviteten i bedriftene (PMI) i Europa og 
Tyskland (PMI og ZEW)
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Europa – inflasjon og arbeidsledighet
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Verdensøkonomien og norsk økonomi 
Nokså nær sammenheng, med unntak av bankkrisen
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Norge – økonomisk aktivitet (Fastlands-BNP)
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Norge – aktiviteten i bedriftene (Norges Bank, SSB og 
PMI)
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Norge – aktivitet i bedriftene, PMI indekser
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Norge – handel med utlandet
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Norge – arbeidsledighet og nedbemanninger
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Norge – boligpriser
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Norge – boligmarked
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Norge – kredittvekst og forventinger i husholdninger
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Norge – befolkning
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Norge – prisstigning/inflasjon
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Norge – inflasjonsvekter (jan 2019)

12.05.2020 Presentasjon text54

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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• 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

12.05.2020 Presentasjon text64



Renter – lange renter i utvalgte land
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Renter – lavere renter
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Norges Banks rentebane



Differansen mellom pengemarkeds- og styringsrente 
Norge og USA
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Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-BankASA, Markets (heretter benevnt SR-BankMarkets).

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-BankMarkets. Innholdetmå 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-BankMarkets, en divisjon i SpareBank 1 SR-BankASA - organisasjonsnummer NO 937 895 321 i Foretaksregisteret, ermedlemav Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

SpareBank1 SR-Bank ASA, Markets

Disclaimer



- 69 -

Juni 2011

• Markedsoppdatering og strategiske vurderinger


