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Økonomiske utsikter  - på kort og lang sikt
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Lokalt er utsiktene visstnok ikke gode
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Regionalt nettverk indikerer da også klart svakere vekst
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En oljedrevet nedtur
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Men vi ser faktisk tegn til stabilisering…
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… og tror rebalanseringen i oljemarkedet vil gi høyere priser…
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…som er gode nyheter for norsk sokkel, og dermed norsk 

økonomi



… og på litt lengre sikt?
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Ekstremt lave renter har drevet aktivaprisene i været
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Lave eller lavere renter i lang tid?

•I USA har ledigheten nå falt under nivået der 

lønnsveksten, og dermed inflasjonen, 

begynner å akselerere

•Markedet venter nå første renteøkning i 

desember

•Kan globale renter falle mer og gi ytterligere 

hjelp til multiplene? Tja…

•Nye kapitaldekningsregler gjør at 

risikovektingen øker , særlig på noen typer lån

•Sammen med høyere finansieringskostnader 

kan det tale for at marginene heller vil øke enn 

falle fremover
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USA: En illustrasjon av det langsiktige problemet

•Trass i svært ekspansiv politikk, er den økonomiske 

veksten relativt beskjeden, delvis fordi 

produktivitetsveksten avtar

•Det kan være mange årsaker til dette, både 

konjunkturelle og strukturelle, men vi er i økende 

grad bekymret for at den ekstraordinære 

pengepolitikken bidrar:

•Lave/negative  lånerenter bremser/reverserer 

implementeringen av strukturelle reformer

•Lave, og negative, renter og rikelig likviditet 

hindrer  ‘creative destruction’, ved at det holder 

alle i live

•Lave, og negative, renter fører til feilallokering av 

kapital

•Økende multipler på lavere renter blir problematisk 

om lavrentepolitikken gir/bidrar til lavere trendvekst i 

økonomien…
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Disclaimer

This presentation has been prepared by Danske Markets for information purposes only and should be 

viewed solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Markets. It is not an offer or 

solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Whilst reasonable care has been 

taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its 

accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske 

Bank, its affiliates or staff, may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, 

or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. 

Danske Markets´ research analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their 

research sector.

This presentation is not intended for retail customers in the UK or any person in the US. Danske Markets 

is a division of Danske Bank A/S, which is regulated by the FSA for the conduct of designated investment 

business in the UK and is a member of the London Stock Exchange.
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