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Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer 

 

 
 

• Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk 
trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten støtte til denne oppfatningen 

• Verden er fortsatt innelåst i et vekstfattig, deflatorisk scenario, og selv om inflasjonen 
tikket opp i USA i april var det lite i inflasjonsrapporten som tyder på at inflasjonen 
generelt tar seg opp i amerikansk økonomi 

• Tvert imot har amerikanske husholdninger meget svakt inntektsutvikling 

• Veksten i amerikansk realøkonomi kommer trolig til å ligge nær 1 prosent p.a. i 1. halvår, 
noe som burde være egnet til å skremme risikomarkedene (og sentralbanken?) 

• En implikasjon vil være at rapportert profittvekst i amerikanske bedrifter trolig er 
overvurdert 

• Store underskudd på Tysklands betalingsbalanse, landets stramme penge- og kredittdata 
og også lønnsdataene peker i retning av avtagende inflasjon, eller i verste fall deflasjon, og 
følgelig svakere realvalutakurs i tysk økonomi 

• Vi venter et betraktelig strammere penge- og kredittbilde både globalt og i USA i 2. halvår i 
år, noe som vil være krevende for risikomarkedene 

• Norge har flere strukturelle utfordringer, og noe som bekymrer er et kraftig fall i 
investeringsanslagene i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og den voksende 
kommunale gjelden 

• Reduksjonen i investeringsanslagene utgjør vel 1 prosent av Fastlandets verdiskapning før 
multiplikatoreffekter 

• Vi forventer derfor å se motkonjunkturtiltak i Statsbudsjettet for 2015, som delvis vil 
motvirke effekten av investeringsbortfallet 
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• Gjeldsøkningen i norske kommuner 
kan ikke forklares ved hjelp av økt 
investeringsgrad i kommunene 

• Og typisk øker også låneandelen av 
investeringene. Flere kommuner har 
brukt vedlikeholdsmidler til å 
finansiere drift og tatt opp mer lån 
for å finansiere kapitalslit 

• I praksis har man man derfor 
indirekte lånefinansiert drift, og 
omgått lovforbudet mot å oppta lån 
for direkte å finansiere løpende drift 

• Dette bestrides da heller ikke i de 
kommunene som har blir forelagt 
problemstillingen 

• Økte renter, som vi tror kommer, vil 
trolig måtte innebære redusert 
tjenestetilbud til befolkningen 
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Vurderinger og anbefalinger 
 

 Styrings-/kortrente Obligasjonsrenter/inflasjon Aksjer Valuta 

USA Uendret signalrente (Fed 
funds) i om lag 12 
måneder. Fed skalerer nå 
ned sine månedlige 
verdipapirkjøp, men er 
fortsatt en betydelig aktør i 
obligasjonsmarkedene 

Feds nå aggressive nedskalering 
av sine direkte verdipapirkjøp 
kombinert med redusert bruk av 
motsatte gjenkjøpsavtaler (RRP) 
med banksystemet, kan føre til 
strammere global likviditet og 
redusert risikovilje i 2. halvår 
2014. Vi kan derfor få en 
kortsiktig syklisk drevet økning i 
obligasjonsprisene 

Overskuddene i 
amerikanske bedrifter 
kommer til å bli 
nedjustert. Vi tror det er 
fornuftig å ta gevinst nå 
 

Dollaren burde i prinsippet 
styrke seg når den 
amerikanske sentralbanken 
skalerer ned sine 
verdipapirkjøp, hva enn 
den reelle årsaken til 
innstrammingen måtte 
være 

EMU På rentemøtet 5. juni 
besluttet ECB å senke 
styringsrenten fra 0,25 til 
0,15 basispunkter. Vi har 
vanskelig for å se for oss at 
renten kan bli satt lenger 
ned 

Europeiske obligasjonsrenter vil 
som amerikanske renter trekke 
noe ned på kort sikt grunnet 
nedjustert rentebane for 
styringsrentene fra 
sentralbankene. Strukturelt er 
rentene for lave 

Vi tror Europeiske aksjer 
er fundamentalt sett 
billigere enn amerikanske 
aksjer. Vi tror derfor det 
er riktig med en overvekt 
i europeiske aksjer 
relativt til amerikanske 

Vi mener fortsatt at 
eurokursen er strukturelt 
overvurdert. Men økt 
interesse for "billige" 
europeiske aksjer fra 
utlendingene kan 
understøtte eurokursen de 
neste 3 månedene 

UK Den engelske 
sentralbanksjefen har 
gjennom sin retorikk hevet 
rentebanen for den britiske 
styringsrenten  

Vi tror realøkonomien vil trenge 
stimuli ettersom lønns- og 
inntektsgrunnlaget for fortsatt 
vekst stadig svekkes, og CAPEX 
ikke øker. Rentene holder seg 
lave de neste 6 månedene 

FTSE har svingt kraftig 
de siste 2 årene, men 
trenden er relativ flat. En 
mulighet er å gå lang 
FTSE 100 og short CAC 
40 Frankrike  

Pundet styrket seg mot vår 
forventning mot dollar i 
november, og vi tror en 
syklisk topp da ble nådd. 
Vi tror derfor på en noe 
sideveis utvikling de 
kommende månedene 

Kina PBoC er tilbøyelig til å føre 
en mer ekspansiv 
pengepolitikk, og har nylig 
redusert reservekravet for 
bankene for å lette 
kredittilgangen til 
småbedrifter, 
landbrukssektoren, etc. 

Rikelig tilgang på internasjonal 
likviditet har bidradd til å holde 
kredittmarginer og øvrige 
markedsbaserte mål på finansiell 
risiko på overraskende lave 
nivåer 

N/A Uten støtte fra 
internasjonale 
kredittmarkeder til å 
finansiere et økende 
basisbalanseunderskudd, 
vil RMB kursen utsettes for 
et kraftig 
depresieringspress 

Japan BoJ bekreftet på sitt siste 
pengepolitiske møte 
intensjonen om å øke 
basispengemengden med 
60-70 milliarder JPY årlig, 
noe som isolert sett vil 
bidra til lave renter over 
hele kurven  

Men økt inflasjonsfrykt vil kunne 
øke faren for flukt fra JGBs til 
utenlandske verdipapirer, noe 
som vil gi ytterligere importert 
inflasjon og renteoppgang, en 
potensielt farlig spiral 
 

Har steget 10 prosent i 
den siste måneden og er 
tilbake på nivået ved 
årsskiftet. Begrunnelsen 
for å ta gevinst har etter 
vårt skjønn økt. 
Undervekt 

I prinsippet burde 
sentralbankens QE svekke 
valutakursen ytterligere, 
men hvis kredittboblen i 
Kina skulle sprekke kan 
JPY fort bli oppfattet som 
trygg havn 

Norge I vår siste "Norges Bank 
Preview" konkluderte vi at 
sentralbanken ville 
nedjustere gjeldende 
rentebane, og holde 
styringsrenten uendret på 
rentemøtet torsdag 19. juni. 
Vi fikk rett 

Fremtidsmarkedet anslår nå at 5 
års renten vil øke med ca. 65 
basispunkter fra dagens nivå til 
ca. 3 prosent om 2 år. Vi tror en 
slik renteøkning kan komme 
allerede i løpet av 1,5 år. I 
praksis tror vi ikke rentene vil nå 
et normalnivå innen to år, men vi 
tror fremtidsmarkedet ligger 100-
150 basispunkter for lavt 
 

Oslo børs har faktisk 
steget 10 prosent så langt 
i 2. kvartal, og vår 
anbefaling i forrige 
kvartalsrapport om 
overvekt norske aksjer 
har vært fornuftig. Vi 
anbefaler overvekt på 
Oslo Børs. 
 

Høy oljepris pga. økt 
leveranseusikkerhet burde 
understøtte NOK. Lavere 
investeringstakt på norsk 
sokkel og nedjustert 
rentebane trekker i motsatt 
retning. 

Generelt På tross av nær resesjon i 
Europa, litt svakere 
produksjons- og 
etterspørselstall i USA, og 
svekket global likviditet, 
trapper FED ned sitt 
verdipapirkjøpsprogram. Vi 
anser nå kredittboblen i 
Kina som den alvorligste 
trussel mot global stabilitet 

Vi kan fort få en kortsiktig syklisk 
drevet økning i 
obligasjonsprisene, men 
strukturelt er rentene for lave i de 
fleste land og ligger langt under 
det vi vil betrakte som 
normalrenter  

På kort sikt kan lovnader 
om nullrente fra Fed og 
mulig fornyet interesse 
for obligasjoner i de 
kommersielle bankene i 
USA i takt med Feds 
nedsalg, understøtte 
risikomarkedene, men vi 
tror dette vil være et blaff 

Strammere global likviditet 
skal i prinsippet 
understøtte USD, og svekke 
valutakursene i EM. I 2. 
kvartal har 
kapitalbevegelsene over 
landegrensenetatt seg opp, 
men vi venter en 
innstramming i 2 halvår 
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Flere vurderinger og anbefalinger 
 
Vi beholder fortsatt våre posisjoner fra tidligere rapporter, som er en short posisjon i europeiske 
kredittobligasjoner, nærmere bestemt i iTraxx Europe indeksen og longposisjonen i USD/JPY. 
Kursmål er foreløpig som antydet i foregående rapporter. Lenger bak i rapporten vurderer vi hva 
som har skjedd i obligasjonsmarkedene det siste kvartalet, og utsiktene fremover. Vi hadde 
forventet at en generell renteoppgang ville starte i 2. kvartal og anså en økning i lange renter på 70-
80 basispunkter de neste 12-18 månedene for mulig 
 
Feds nå aggressive nedskalering av sine direkte verdipapirkjøp kombinert med redusert bruk av 
motsatte gjenkjøpsavtaler (RRP) med banksystemet (se avsnittet om aktivaklassene), kan føre til 
strammere global likviditet og redusert risikovilje i 2. halvår 2014. Vi kan derfor få en kortsiktig 
syklisk drevet økning i obligasjonsprisene 

 
Vi var derfor for tidlig ute med vår short posisjon i amerikansk 10-års statsobligasjon, og avvikler 
denne umiddelbart.  
 
Strukturelt er rentene selvsagt mye for lave i de fleste land, og ligger langt under det vi vil betrakte 
som normalrenter. 
 
Vi kommer til å reaktivere vår short posisjon i Treasuries og foreslå generell undervekt durasjon, 
så snart vi mener det kortsiktige, sykliske potensialet for økte obligasjonspriser er tatt ut. 
 

 
 

 

 
SpareBank 1 SMN Markets tar intet ansvar for kursutvikling i ETF relativt til underliggende indeks, og vår anbefaling 

gjelder for underliggende indeks 
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Realøkonomien 
 
Konjunkturbildet så langt i år 
 
Det allment forventede sykliske oppsvinget 
for verdensøkonomien i 2014 materialiserte 
seg ikke i årets første kvartal. Både i USA og i 
Frankrike har veksten i verdiskapningen på 
det nærmeste stoppet opp. Det tyske 
bruttonasjonalproduktet vokste med 0,8 
prosent, og Tyskland er utvilsomt 
Kontinental-Europas sterkeste økonomi. 
Italias økonomi er i mild resesjon, og Kina er 
definitivt i ferd med å bremse opp, mens 
Japan klarte å produsere litt vekst (og vi 
merker oss at det var privat forbruk som 
bidro mest til veksten i forkant av 
introduksjonen av den famøse 
konsumskatten). 
 

 
 
Bildet harmonerer bra med signalene fra 
statsobligasjonsmarkedene, hvor 
obligasjonsrentene jevnt over ved inngangen 
til 2. kvartal var kommet ned 50 basispunkter 
siden årsskiftet. 
 

 
 
Det svake globale vekstbildet har også 
forårsaket at verdens handelsvolum har ligget 
rimelig flatt i perioden, og prisene målt i 
USD viser deflatoriske tendenser. 
 

 
 
Den uvanlig kalde vinteren på østkysten i 
USA antas å ha noe av skylden for den svake 
veksten i første kvartal samtidig, som det 
varme været i Sentral-Europa kan ha bidradd 
til å skyte fart i Tysklands bygg- og 
anleggsvirksomhet. Vi legger imidlertid langt 
større vekt på den svake inntektsutviklingen 
i husholdningssektoren i mange land som 
fundamental forklaring på det svake 
vekstbildet. I tillegg er bruken av kreditt 
fortsatt generelt svak, blant annet fordi 
husholdningene nedbetaler boliggjeld (noe 
som på lang sikt er strukturelt gunstig). 
 
Noe overraskende for oss, som mener at 
verden er "fanget" i et deflatorisk, vekstfattig 
scenario, økte KPI inflasjonen i USA fra 1,5 
prosent p.a. i mars til 2 prosent p.a. i april. 
 

 
 
Spørsmålet er om denne prisøkningen er 
resultat av en generell, etterspørselsdrevet 
inflatorisk prosess i amerikansk realøkonomi, 
som også vil komme til å innebære 
lønnspress, eller resultat av eksogene 
faktorer og i praksis har bidradd til å 
redusere husholdningenes disponible 
inntekt. Etter å ha studert tallene mer 
inngående er vi tilbøyelig til å tro det siste. 
Prisøkningen hadde primært tre drivere, økte 
matvarepriser (først og fremst kjøttpriser), 
høyere boligrelaterte kostnader (gassprisen 
har økt nærmere 40 prosent annualisert de 
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siste tre månedene), og en uventet økning i 
prisen på noen utvalgte importvarer. 
 

 
 
Økningen i prisen på kjøtt og naturgass kan 
definitivt ha skyldtes det kalde været, og kan 
derfor betraktes som et engangsfenomen. 
Trolig har prisøkningen fungert som en 
skattesats, som har bidradd til å holde 
detaljhandelsveksten lav. Prisøkningen har 
derfor paradoksalt nok vært deflatorisk for 
privat forbruk (og omsetning). 
 
Den riktignok beskjedne økningen i prisene 
på importvarer til USA i april kan først og 
fremst henføres til økte priser på import fra 
UK, noe som primært skyldtes sterkere pund 
relativt til US dollar. 
 
Det var derfor lite i den siste 
inflasjonsrapporten som tyder på at 
inflasjonen generelt tar seg opp i amerikansk 
økonomi, og vi mener fortsatt at global 
realøkonomi er inne i et deflatorisk, 
vekstfattig scenario. 
 
Og forestillingen om et bærekraftig syklisk 
oppsving harmonerer heller dårlig med de 
siste signalene fra verdens ledende 
sentralbanker. Både PBoC i Kina, Bank of 
England, ECB og også Fed (inntil nylig, se 
siste del i rapporten) viser med ord og 
handling at man ikke utvetydig er rede til å 
stramme inn pengepolitikken. For eksempel; 
Midt i april måned beløper Feds 5 ukers 
løpende obligasjonskjøp seg til $70 
milliarder, riktignok ned fra om lag $100 
milliarder ved årsskiftet, men like fullt et 
beløp som representerer trykking av penger i 
størrelsesorden $840 milliarder i året for å 
finansiere ny (eller refinansiere eksisterende) 
gjeld i USA. (I juni har Fed riktignok skalert 
ned verdipapirkjøpene ytterligere, men 
bedyrer at de vil holde rentene lave lenge se 
avsnittet om aktivaklassene). 
 

 
 
Her finner vi en av årsakene til at den 
eksternt finansierte kredittboblen i Kina 
fortsatt får næring (se lenger bak i rapporten), 
og også en viktig forutsetning for at GIIPS 
landene fortsatt mottar betydelige mengder 
kapital over betalingsbalansene, selv om den 
realøkonomiske veksten uteblir og 
gjeldsaritmetikken forverres. Alt i alt vil vi 
tilskrive risikomarkedenes positive utvikling 
nylig, samt rallyet i rentemarkedene og noen 
av de fremvoksende landenes aksjemarkeder, 
at Fed på tross av alle uttalelser om 
nedtrapping av QE3 frem til midten av april 
måned kjøpte verdipapirer i "bøtter og 
spann". 
 
Det deflatoriske, realøkonomiske vekstbildet, 
og økte inntektsforskjeller i befolkningene i 
USA, UK og andre vestlige land (som vi vil 
påstå er en bieffekt av pengepolitikken, eller 
snarere markedsaktørenes tilpasning til 
denne), gjør myndighetene frustrerte. 
Frustrasjonen fører til mer statlig inngripen i 
form av handelshindringer, utvidede mandat 
for verdens sentralbanker og ytterligere 
reguleringer av finanssektoren. Ikke bare kan 
tunge restriksjoner i finanssektoren føre til at 
risikomarkedene går på en smell, langt mer 
bekymringsfullt vil det omfattende lovverket 
kunne hindre sektoren i å allokere kreditt 
effektivt i realøkonomien, noe som allerede 
er et akutt problem. 
 
Noe av utfordringen for det strukturelle 
vekstbildet er at kapasitetsutnyttelsen i 
mange vestlige land har tendert ned siden 90 
tallet (og i noen land siden 70 tallet), og at 
investeringene i realøkonomien svekkes som 
andel av verdiskapningen. 
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Vi illustrer utviklingen slik den fremstår i 
USA, men bildet likner både i UK og 
Tyskland. 
 

 
 
Hvis investeringene (CAPEX) skulle ta seg 
opp og forårsake økt produktivitet, 
lønnsomhet og inntekstvekst i 
husholdningene ville trendveksten kunne 
øke.  Myndighetene kan bidra til en slik 
utvikling gjennom omfattende skattereformer 
og tiltak som oppmuntrer til innovasjon, 
fjerner etableringshindre, stimulere 
nyetableringer og gir folk incentiver til å ta 
risiko i realøkonomien snarere enn kun 
finansiell risiko. (Kvantitative lettelser fra 
sentralbankene motarbeider etter vår 
oppfatning dette utfallet). Myndighetene 
burde definitivt gjøre noe for å motivere 
banksystemene til å finansiere 
realinvesteringer, som er en forutsetning for 
et tilbudssideledet strukturelt oppsving i 
verdensøkonomien.  
 
Foreløpig er det vanskelig å få øye på 
strategier som indikerer at tilbudssidereform 
er underveis i de største landene, og vi er 
usikker på om politikerne egentlig forstår 
forskjellen på 
fordelingspolitikk/motkonjunkturpolitikk, 
som er etterspørselsstyring og kun kan 
påvirke sykliske variable, og strukturelle 
tiltak med siktemål å heve økonomiens 
trendvekstpotensial.  

Etterspørselsstyring er mest effektiv når 
pengepolitikken understøtter 
finanspolitikken, dvs. når kvantitative 
lettelser fra sentralbankene finansierer 
økende statlige budsjettunderskudd, penger 
som brukes direkte i realøkonomien. Det var 
nettopp denne rollen Feds første runde med 
kvantitative lettelser (QE1) spilte i 2009. 
 
Mangel på økonomisk vekst i Europa har 
igjen brakt motkonjunkturpolitikk på 
dagsorden.  I Italia (som fortsatt er i mild 
resesjon), Spania, Portugal og Irland har man 
for lengst gitt opp å stramme inn 
statsbudsjettet. Denne strategien kan gi noe 
vekst på kort sikt, men de strukturelle 
ubalansene fortsetter selvsagt å bygge seg opp 
samtidig som det offentlige innslaget i 
realøkonomien øker, noe vi mener trekker 
ned det langsiktige trendvekstpotensialet. På 
korts sikt kan imidlertid gjeldsfinansierte 
budsjettunderskudd være godt nytt for 
risikomarkedene. 
 
Oppsummering: 
 

• Mange analytikere og kommentatorer 
forventer økt bærekraftig global 
realøkonomisk vekst i 2014, men 
tallene fra årets første kvartal gir liten 
støtte til denne oppfatningen 

• Verden er fortsatt innelåst i et 
vekstfattig, deflatorisk scenario, og 
selv om inflasjonen tikket opp i USA 
i april var det lite i 
inflasjonsrapporten som tyder på at 
inflasjonen generelt tar seg opp i 
amerikansk økonomi 

• Tvert imot har husholdningene 
meget svakt inntektsutvikling, og 
sentralbanken trykket i april fortsatt 
penger størrelsesorden $840 
milliarder i året for å finansiere ny 
(eller refinansiere eksisterende) gjeld 
i USA 

• Og på grunn av sentralbankenes 
relativt ekspansive pengepolitikk, er 
fortsatt kredittboblen i Kina intakt og 
rentene i GIIPS landene lave 

• Dessverre ser vi få tegn til at 
myndighetene bidrar til å realisere 
tilbudssidereform i realøkonomien 
verken i USA, Europa eller Asia/EM 

• Derimot er motkonjunkturpolitikken 
tilbake på flere lands 
politisk/økonomiske agenda 

•  I Italia, Spania, Portugal og Irland 
har man for lengst gitt opp å stramme 
inn statsbudsjettene 
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• Denne strategien kan gi noe vekst på 
kort sikt, men de strukturelle 
ubalansene fortsetter selvsagt å bygge 
seg opp 

• På korts sikt kan imidlertid 
gjeldsfinansierte budsjettunderskudd 
være godt nytt for risikomarkedene 

 
 
Betalingsbalansearitmetikk og inflasjon 
 
På midten av 1980 tallet erfarte de 
opprinnelige såkalte asiatiske Tigrene Sør 
Korea, Taiwan og Singapore de ubehagelige 
konsekvensene av (etter datidens målestokk) 
ekstremt store driftsbalanseoverskudd. 
Overskuddene på handels- og driftsbalansene 
var et resultat ikke bare av årelang 
merkantilistisk handelspolitikk, men også av 
at landene hadde bundet sine valutakurser 
mot (en svak) US dollar under svært lave og 
fallende råvare- og energipriser. 
Realvalutakursen var derfor kraftig 
underpriset. 
 

 

 

I tillegg opererte landene strenge 
kapitalkontrollregimer, som vanskeliggjorde 
spekulasjonsmotivert kapitalflukt. Som en 
konsekvens av disse forholdene opplevde 
disse landene store 
betalingsbalanseoverskudd, (som altså 
skyldtes en kombinasjon av store 
driftsbalanseoverskudd og moderate 
overskudd på finansregnskapet), og 
sentralbankene så seg nødt til å kjøpe valuta 
(intervenere). Men på denne tiden var de 
lokale obligasjonsmarkedene underutviklet, 
og det viste seg vanskelig for sentralbankene 
å sterilisere valutakjøpene, dvs. trekke ut den 
resulterende overskuddslikviditeten (i lokal 
valuta) fra markedene. 
 
De store betalingsbalanseoverskuddene, som 
delvis skyldes underprisede realvalutakurser, 
skapte derfor likviditetsboom i 
banksystemene som raskt omsatte 

overskuddslikviditeten til en generell 
utlånsboble i realøkonomien. Stort sett fant 
pengene veien til eiendomsmarkedene og 
bygge- og anleggssektorene og blåste opp 
landenes kostnadsbaser inklusive 
lønnskostnader, inntil mange 
eksportbedrifter (for eksempel i Sør Korea) 
ikke lenger var lønnsomme, på tross av lave 
nominelle valutakurser. Korreksjonen kom 
altså via realvalutakursen, som fortsatte å 
stige inntil presset mot betalingsbalansen var 
borte, dvs. til driftsbalanseoverskuddene var 
tapt. En kan si at markedsmekanismen hadde 
gjenopprettet likevekt (om enn kun for en 
stakket stund). 
 
På midten av 1990 tallet opplevde også de 
fleste ASEAN landene (Indonesia, Malaysia, 
Filippinene, Singapore, Thailand, Brunei, 
Myanmar, Cambodia, Laos og Vietnam) 
kronisk store betalingsbalanseoverskudd, og 
igjen måtte sentralbankene intervenere for å 
holde de nominelle valutakursene nede. Og 
oppskriftsmessig førte sentralbankens 
markedsoperasjoner til økt likviditet i 
banksystemene, kredittbobler i 
realøkonomien, overprisede realvalutakurser 
og svekket konkurranseevne i 
eksportbedriftene. Men denne gangen 
skyldtes ikke betalingsbalanseoverskuddene 
sterke driftsbalanser (mange av landene 
hadde underskudd på driftsbalansen tidlig 
på 90-tallet), men snarere ankomst av 
spekulativ porteføljekapital på jakt etter høy 
løpende renteavkastning (carry). Og det 
"morsomme" er at mesteparten av kapitalen 
indirekte ble finansiert av den amerikanske 
sentralbankens første QE strategi, som Fed 
iverksatte som reaksjon på krisen i det 
amerikanske sparebanksystemet (S&L 
krisen), og BoJs tilsvarende QE- og 
lavrente/nullrente politikk etter at 
kredittboblen i japansk økonomi sprakk på 
90 tallet. 
 
Og kapitalen fortsatte å komme lenge etter at 
realvalutakursene (i 1993) var blitt for høye i 
flere av landene, men da den spekulative 
kapitalen endelig ble (forsøkt) trukket 
tilbake, resulterte dette i Asiakrisen i 1998. 
 
Disse to historiske hendelsene illustrerer 
hvor kraftfulle effekter internasjonale 
kapitalbevegelser, og særlig i form av 
spekulativ finanskapital, har hatt i den 
globale økonomien siden tidlig på 90 tallet 
da vestens sentralbanker først begynte å 
prøve ut QE strategier. Før 1990 tallet var et 
lands betalingsbalanseposisjon langt mer 
avhengig av handels- og driftsbalansen, og 
følgelig mer i takt med underliggende 
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fundamentale realøkonomiske forhold. 
Endringer i et lands realvalutakurs kunne 
med andre ord stort sett henføres til 
handelsrelaterte kapitalbevegelser. 
 
Handels- og driftsbalanseoverskudd skapte 
kredittbobler i realøkonomien, som igjen 
førte til at realvalutakursene økte inntil 
driftsbalanseoverskuddet var eliminert. 
Systemet var langt fra perfekt men hadde i 
alle fall, later det til, innebygd visse 
selvkorrigerende egenskaper. 
 
Etter 1990 ser det imidlertid ut til at 
finansregnskapet har spilt en langt viktigere 
rolle enn driftsbalansen i å bestemme et 
lands betalingsbalanseposisjon. Derfor 
opplever mange små land at både 
innenlandske penge- og kredittforhold og 
realvalutakursen er kraftig influert av 
internasjonale investorers porteføljevalg 
(investeringsbeslutninger), som ofte 
motiveres av relative renteforskjeller og 
teknisk analyse av valutakurstidsserier 
snarere enn fundamentale, realøkonomiske 
vurderinger, noe som forstyrrer den 
"selvkorrigerende modellen". 
 
Problemstillingen er høyst relevant også for 
mange vestlige land, noe de enorme 
svingningene som har funnet sted i 
betalingsbalansene til Spania, Italia og øvrige 
GIIPS-land de siste tre årene til fulle 
illustrerer. 
 

 
 
Årsaken til volatiliteten i disse landenes 
betalingsbalanser har først og fremst vært 
svingninger i porteføljekapitalbalansen. 
 

 
 
Svingningene i handels- og driftsbalansene 
har vært langt mer moderate (i volum). 
 

 
 
Betalingsbalansene spiller med andre ord en 
sentralrolle i å påvirke penge- og 
kredittbildet også i vestlige land. Vi skrev 
nylig i vår penge- og kredittrapport for EMU 
(30 april) at banksystemet var netto selgere 
av statsobligasjoner i mars, og at ECBs 
beholdning av statsgjeld i praksis holdes 
konstant. Det som trolig redder 
obligasjonsmarkedene i GIIPS-området er at 
internasjonal, spekulativ porteføljekapital 
fortsatt tilflyter Italia, Spania og Portugal. 
Uten denne etterspørselen hadde rentene 
ganske sikkert vært under press i periferiens 
obligasjonsmarkeder. 
 
Siden 1990-tallet har volumet av 
(sentralbanksponset) internasjonal kapital 
eksplodert, og kapitalbevegelsenes iboende 
ustabilitet har utvilsomt endret det globale 
penge- og kredittsystemet i retning av noe 
som ikke nødvendigvis tjener global 
realøkonomi (og heller ikke 
husholdningene). 
 



Juni 2014 

 9

 
 
Vi har for eksempel lenge argumentert for at 
Feds kvantitative lettelser, ikke minst på 
grunn av foretakssektorens respons til denne 
strategien, trolig har bidradd til å øke 
inntektsforskjellene i amerikansk økonomi. 
 
Analysen ovenfor setter oss i stand til å 
vurdere et sentralt trekk ved Tysklands 
"økonomiske modell": Gitt komposisjonen til 
landets eksportproduksjon, kan det notoriske 
og stadig voksende driftsbalanseoverskuddet 
tyde på at landets realvalutakurs fortsatt er 
betydelig undervurdert, ikke minst relativt til 
landets handelspartnere innenfor EMU. 
Riktignok har Tyskland kanskje verdens 
fremste bilindustri, men tyske biler er neppe 
så overlegne at bilindustrien kan regne med å 
hente ut "evig" grunnrente. 
 

 
 
Men eksportoverskuddet har definitivt gitt 
betydelige bidrag til veksten i 
verdiskapningen de siste 6-8 årene, og 
sektoren har trolig vært lønnsom. 
 

 
 
Intuitivt burde det høye 
driftsbalanseoverskuddet, under et fastkurs 
regime, føre til at Tyskland inflaterer relativt 
til sine eurohandelspartnere og at 
realvalutakursen appresierer inntil 
driftsbalanseunderskuddet er eliminert. Dette 
er trolig også hva de fleste analytikere og 
kommentatorer nå forventer. Men vi føler oss 
langt fra overbevist om at dette scenarioet 
faktisk vil inntreffe, selv om vi mener 
valutasamarbeidet krever at Tyskland 
inflaterer relativt til GIIPS landene og at 
euroen svekker seg strukturelt fra dagens 
overvurderte nivå. 
 

 

 

Men i motsetning til Korea og Taiwan, som 
på begynnelsen av 1980 tallet hadde solide 
overskudd på driftsbalansen, og også 
overskudd på finansregnskapet, har Tyskland 
typisk store underskudd på finansregnskapet. 
Og i øyeblikket er trolig landets 
betalingsbalanse (summen av drifts- og 
finansregnskapet) også i moderat 
underskuddsposisjon. 
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Hovedårsaken er at tyske residenter, 
herunder bankersystemet, investerer tungt i 
utlandet, og bankene plasserer en ikke 
ubetydelig andel av kapitalen i spansk og 
italiensk statsgjeld (carry trades). Men her 
kan vi også bemerke at Tysklands innsats for 
å funde opp ECB har ført til at landet har 
store tilgodehavende i den europeiske 
sentralbanken, såkalte TARTET2 fordringer i 
Eurosystemet. Ettersom TARGET2 fordringer 
er krav mot utenlandske residenter 
(sentralbanker) vil vi anse dette for å være 
internasjonale verdipapirer. Vi kan da anse 
enhver endring i landets TARGET2 balanse 
(for eksempel målt over 12 måneder), for å 
være kapitalflyt over betalingsbalansen. 
Under denne definisjonen (som sikkert ikke 
alle vil være enige i, men som vi mener er 
konseptuelt riktig) blir Tysklands 
betalingsbalanseunderskudd selvsagt enda 
større enn det offisielt rapporterte. 
 
Men hvis Tyskland lekker likviditet over 
betalingsbalansen, betyr dette at tyske banker 
vil være restriktive i sin kredittgivning i tysk 
realøkonomi, og at penge- og kredittsystemet 
har en strukturell bias mot å deflatere snarere 
enn å inflatere. 
 

 
 
Kombinasjonen av en aldrende befolkning 
med en innebygget disposisjon for å spare, 
Bundesbanks iboende motvilje overfor 
inflasjon, banksystemets kapitalrestriksjoner 

og en svak betalingsbalanseposisjon forklarer 
(med all mulig overbevisning) det ekstremt 
svake penge- og kredittbildet i Tyskland (og 
EMU forøvrig). 
 

 
 
Dessuten avtar lønnspresset i økonomien. 
Lønnsveksten har avtatt siden midten av 
2013 og nettolønnsveksten er nå nede i 2 
prosent p.a.  
 

 
 
Og kapasitetsutnyttelsen i industrien er 
heller ikke under press; den er riktignok ikke 
lav men heller ikke høy, la oss kalle den 
nøytral. 
 

 
 
For oss er det rimelig klart at både 
betalingsbalansen, penge- og kredittdataene 
og lønnsdataene peker i retning av avtagende 
inflasjon, eller i verste fall deflasjon, og 
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følgelig svakere realvalutakurs i tysk 
økonomi. (Dette er selvsagt et klima som, 
isolert sett, favoriserer tyske obligasjoner, og 
som kan snu trenden med at tyske residenter 
vekter seg ut av tyske verdipapirer til fordel 
for høyrenteobligasjoner i og utenfor EMU). 
 
Vi mener klart at det deflatoriske, stramme 
penge- og kredittbildet i eurosonen er en 
sterk indikasjon på at euroens nominelle 
verdi er for høy. Kritikere av dette synet 
hevder at en svakere euro bare vil slå ut i 
større driftsbalanseoverskudd i EMU. 
 

 
 
Vi vil imidlertid peke på at 80 prosent av 
dette overskuddet skyldes Tysklands 
driftsbalanseoverskudd, og at Tyskland trolig 
tåler langt sterkere valutakurs enn GIIPS 
landene. Vi mener det er åpenbart at euroen 
er mye for sterk for periferilandene, og at den 
dynamikken som underliggende utspiller seg 
er en trussel mot valutablokkens helse.  
 
Oppsummering: 
 

• Store underskudd på Tysklands 
betalingsbalanse, landets stramme 
penge- og kredittdata og også 
lønnsdataene peker i retning av 
avtagende inflasjon, eller i verste fall 
deflasjon, og følgelig svakere 
realvalutakurs i tysk økonomi 

• Vi lurer på om sentralbankens 
inflasjonsforventninger snart kommer 
til å bli nedjustert, og om dette vil 
føre til at Bundesbank vil bli mer 
villig til å påvirke ECB til å stimulere 

 

 
 
• Videre mener vi det er åpenbart at 

euroen er mye for sterk for 
periferilandene, og at den 
dynamikken som underliggende 
utspiller seg er en trussel mot 
valutablokkens helse 

 
 
Kina: Kredittbobler, 
betalingsbalansearitmetikk og "carry 
trades" 
 
På tross av økt oppmerksomhet omkring 
Kinas ekstreme kredittboble, og en del 
megastore konkurser/offentlige 
redningsaksjoner, er de fleste mål på 
finansiell risiko i landet fortsatt på rimelige 
nivåer. 
 

 
 
CDS marginene er volatile men lave (prisen 
på forsikring mot konkurs), men rentenivået 
økte gjennom første kvartal og førte til 
spekulasjoner om at noe var i ferd med å 
skje. 
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Men det økte rentenivået kan også ha vært en 
reaksjon på at verdien av RBM har falt de 
siste månedene, noe som også har ført til 
spekulasjoner om at carry trade spillet er i 
ferd med å bli avviklet, noe vi overhodet ikke 
finner tegn til. Og i annet kvartal har rentene 
falt tilbake. 
Det første vi kan merke oss er at 
betalingsbalansen fortsatt positiv. Vi bruker 
endringen i valutareservene som anslag på 
betalingsbalansen hvert kvartal. Kinas 
offisielle tall og tall rapportert fra IMF er 
rimelig konsistente, og tyder på at Kina har 
hatt overskudd på betalingsbalansen i 
størrelsesorden $100-$125 milliarder i både 
4. kvartal i fjor og første kvartal i år. 
 

 
 
Samtidig kan vi merke oss at 
betalingsbalansen svinger med langt høyere 
beløp fra kvartal til kvartal enn 
handelsbalansen, og årsaken er selvsagt 
endringer i globale kapitalbevegelser. 
 

  
 
Kapitalen består av direkte investeringer, 
carry trade motivert porteføljekapital, og 
regelrette lån opptatt i utlandet gjennom 
banksystemet (hovedsakelig via Hong Kong) 
eller direkte fra emisjonsmarkedet. 
Overskuddet på betalingsbalansen er ofte 2-3 
ganger så stort som handelsoverskuddet noe 
som illustrerer hvor viktig finansiell kapital 
er for landets betalingsbalanseposisjon. 
 
Oppdaterte tall fra BIS viser også at Kinas 
appetitt på internasjonal kreditt var fullt 
intakt i 4. kvartal i fjor. 
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Bis peker også på noe vi har hatt mistanke 
om et par måneder, nemlig at tilbaketrekking 
av kapital fra fremvoksende markeder var i 
fullsving ved årsskiftet, ettersom det globale 
likviditetsbildet strammet seg til og 
investorene trolig nedjusterte vekstutsiktene 
for EM landene. Totale utestående banklån 
til EM-landene (fra banker som rapporterer 
til BIS) økte med $60 milliarder (i 3. kvartal i 
fjor), men sank dersom en ekskluderer Kina.   
 
Kinas obligasjonsmarkeder huser 
tilsynelatende et av de få carry spill som 
fortsatt er aktivt, noe som etter vårt syn øker 
faren for en spektakulær sprekk i landets 
kredittboble. Og Bis peker da også på 
risikoen i det kinesiske skyggebanksystemet 
som i løpet av de siste 18-20 månedene har 
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doblet sine utlån til kinesiske motparter og 
nå står som eier av 25 prosent av all 
utestående kreditt i landet. 
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Det er også uhyre interessant å konstatere at i 
4. kvartal i fjor, da de fleste 
nyindustrialiserte landene var ekskludert fra 
emisjonsmarkedene, hentet Kina inn 
rekordhøye $40 milliarder i ny kapital i 
internasjonale kredittmarkeder. Og her finner 
vi nok årsaken til at de fleste markedsbaserte 
mål på risiko, herunder CDS- og 
kredittmarginer, ikke har reagert vesentlig på 
landets realøkonomiske nedbremsing eller på 
økt underliggende motpartsrisiko i det 
finansielle systemet. 
 

 
 
Veksten i industriproduksjonen var i 1. 
kvartal i år trolig nede i 4-5 prosent, og 
veksten i verdiskapningen har også bremset 
opp/flatet ut de siste par månedene. Dette 
tyder på at den formidable 
kapitalinnhentingen i internasjonale 
kredittmarkeder ikke var motivert av økt 
behov for realinvesteringer (CAPEX), noe 
som også underbygger vår hypotese om at det 
(fra realøkonomiens perspektiv) uproduktive 
carry spillet er fullt intakt. 
 
Av analysen ovenfor kan vi utlede to 
(riktignok forenklede) scenarioer for Kinas 

innvirkning på global økonomi og likviditet 
de neste 8-12 månedene: 
 
Scenario 1. Anta at internasjonale investorer 
og långivere fortsetter å pøse kapital inn i 
Kina, og carry spillet fortsetter. Da vil vi ikke 
få en ytterligere sterk svekkelse i RMB 
kursen, kredittboblen i kinesisk økonomi vil 
være intakt, og kinesiske formuende 
residenter vil kunne fortsette å kjøpe 
internasjonale finansielle aktiva og fast 
eiendom (for eksempel i London) for flere 
hundre milliarder dollar, og på denne måten 
bremse opp svekkelsen i global likviditet. 
Dette vil være et behagelig klima for globale 
finansmarkeder, og positivt for typiske 
risikable aktiva. 
 
Scenario 2. Hvis derimot Kinas adgang til 
internasjonal kreditt strupes og carry spillet 
blir forsøkt avviklet, er vi i et langt mer 
ubehagelig scenario. Da vil landets 
eskalerende betalingsbalanseunderskudd føre 
til kollaps i RMB kursen, og rentene vil 
begynne å stige og realøkonomien vil bremse 
opp ytterligere. Under økende renter vil også 
kinesiske residenters rasjonale for å kjøpe 
nye internasjonale verdipapirer avta, og 
kinesisk støtte til global likviditet bli borte. 
Dette deflatoriske utfallet vil være til skade 
både for kinesisk realøkonomi, global handel  
(gjennom svekket import til Kina og 
potensielt ytterligere deflasjon i globale 
handelspriser) og Kinas kreditorer som er 
eksponert for både kreditt- og RMB risiko. 
 
Vi har derfor lenge ansett carry spillet i RMB 
og den eskalerende motpartsrisikoen i det 
kinesiske skyggebanksystemet, som markedet 
i liten grad later til å ha priset inn i 
kredittmarginene, som den primære 
finansielle risikofaktor i global realøkonomi. 
 
Oppsummering: 
 

• Mens de fleste ny-industrialiserte 
land i 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i 
år slet med å få adgang til 
internasjonale kredittmarkeder, 
fortsetter internasjonale investorer og 
långivere å pøse likviditet inn i det 
kinesiske finansielle systemet 

• Og den rikelige tilgangen på 
internasjonal likviditet har bidradd 
til å holde kredittmarginer og øvrige 
markedsbaserte mål på finansiell 
risiko på overraskende lave nivåer 

• Skulle derimot Kinas adgang til 
internasjonale kredittmarkeder bli 
stengt, forventer vi at RMB kursen vil 
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falle brått, at rentene vil stige og den 
realøkonomiske veksten synke 
ytterligere, og at landets formuende 
residenter vil ha svekket behov for å 
eksportere kapital under stigende 
renter 

• I dette scenarioet vil Kina generelt 
øve deflatorisk press både på global 
likviditet og realøkonomi, og også 
internasjonal handel, noe som vil 
favorisere obligasjoner over risikable 
aktiva 

 
 
Peru 
 
Peru er et av Sør-Amerikas hurtigst voksende 
land med et BNP på størrelse med Norges, 
men med en langt større befolkning på 30,4 
millioner hvorav arbeidsstyrken utgjør vel 16 
millioner. Tjenestesektoren står for ca. 57 
prosent av verdiskapningen, industrien 
bidrar med ca. 38 prosent og de resterende 5 
prosent kommer fra jordbruket. Det siste ti-
året har økonomien vokst kraftig på tross av 
politisk turbulens, bare delvis fri 
prisdannelse og i praksis to valutaslag i 
omløp (US dollar og PEN). Men veksttakten 
avtar. Siden 2. kvartal 2010 har veksten i 
verdiskapningen kommet ned fra 10 prosent 
p.a. til 5 prosent p.a.  

 

 
 
Og i februar lå årsveksten i 
industriproduksjonen like under 6 prosent. 
 

 
 
Innenlandsk etterspørsel vokser litt under 5 
prosent, men også etterspørselspresset har 
avtatt siden i vinter. 
 

 
 
Budsjettunderskuddet utgjør kun 0,5 prosent 
av BNP; økonomien kan ikke sies å lene seg 
på ekspansiv finanspolitikk. 
 

 
 
Arbeidsledigheten i hovedstaden Lima, hvor 
25 prosent av befolkningen bor, har tendert 
ned siden 2011, og er nå 6,5 prosent. 
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Og inflasjonspresset øker forsiktig ettersom 
valutakursen har svekket seg litt de siste 
månedene, men er foreløpig ikke et problem. 
KPI inflasjonen totalt er på 3,7 prosent. 
 

 
 
Men inflasjonen har ikke alltid vært under 
kontroll, Peru har hatt sine episoder med 
hyperinflasjon for eksempel mellom 1988 og 
1990 i president Garcias regjeringstid (1985-
1990). 
 
Som følge av sterk innenlands etterspørsel de 
to første årene i Garcias presidentperiode 
økte importetterspørselen med 76 prosent 
mellom 1985 og 1987. Samtidig falt 
realvalutakursen om lag 20 prosent i denne 
perioden. Også eksporten sank om enn svakt 
disse årene og resultatet var at driftsbalansen 
som i 1985 viste overskudd på US$127 
millioner snudde til underskudd på $1,1 
milliarder i 1986 og $1,5 milliarder i 1987. 
For å stoppe den nominelle inflasjonen tydde 
regjeringen fort til pris- og 
lønnskostnadskontroll, samtidig som man 
klarte å stoppe svekkelsen i valutakursen. I 
tillegg ble rentene holdt lave for å 
kompensere bedriftene for høyere 
lønnskostnader (lønningene var blitt regulert 
opp et trinn) i form av lavere 
finanskostnader. Først virket tiltakene. 
Verdiskapningen vokste med 9,5 prosent i 
1986 og 7,7 prosent i 1987, samtidig som 
importetterspørselen økte. Og for å bidra til å 

finansiere importøkningen besluttet 
regjeringen ikke å betale renter og avdrag på 
utenlandsgjelden utover 10 prosent av 
verdien av eksporten. 
 
Men problemet var det eskalerende 
underskuddet på driftsbalansen. Regjeringen 
fryktet at en devaluering ville sette i gang 
kraftig inflasjon, og i realiteten var spiren til 
hyperinflasjon allerede lagt ved regjeringens 
priskontrollstrategi. Prisene på offentlige 
tjenester, bensin, oljeprodukter, elektrisitet 
og post- og telefontjenester ble frosset på 
latterlig lave nivået, og skapte store 
underskudd for bedriftene som leverte disse 
tjenestene. Og underskuddene, dvs. driften, 
måtte finansieres ved låneopptak primært i 
sentralbanken, som også finansierte en 
kraftig ekspansjon av landets 
jordbrukssektor. 
 
For å gjøre de tiltakende ubalansene om 
mulig enda verre opererte myndighetene 
med to ulike (sett av) valutakurser, et for 
eksport og et for import. Ideen var at 
importørene skulle få kjøpe valuta relativt 
billig (for å holde inflasjonen nede), mens 
eksportørene skulle få rikelig betalt for sine 
valutainntekter når disse ble vekslet over i 
lokal valuta (PEN). Følgelig var 
sentralbankens kjøpspriser alltid høyere enn 
bankens salgspriser, i prinsippet også selv 
om det ikke hadde vært noen tidsdifferanse 
mellom disse transaksjonene. 
 
Den kraftige og kostbare ekspansjonen av 
sentralbankkreditt førte til hyperinflasjon og 
sammenbrudd i realinvesteringene. I 1988 
var inflasjonen 666 prosent og i 1989 steg 
den videre til 3399 prosent. Det eneste 
"positive" som kom ut av krisen var at 
sammenbruddet i innenlandsk etterspørsel 
brakte driftsbalansen i pluss i 1989.¨ 
Denne erfaringen har trolig gjort at Perus 
myndigheter misliker både inflasjon og 
driftsbalanseunderskudd. Nå er som sagt 
inflasjonen tilsynelatende under kontroll 
men økende. Boligprisene er også høye, men 
har flatet ut, men byggekostnadene øker. 
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Budsjettoverskuddene har satt myndighetene 
i stand til å redusere gjeldbyrden, den 
offentlige gjelden er lav. 
 

 

 

Utenlandsgjelden vokser fordi private 
bedrifter låner i internasjonale 
obligasjonsmarkeder. Skulle denne 
muligheten bortfalle vil valutakursen kunne 
svekke seg. 
 

 

 

Vi liker heller ikke at landets bytteforhold nå 
svekker seg. 

 

 

Perus realøkonomi har blitt mer åpen på 
2000 tallet, og eksporten (og importen) utgjør 
(hver for seg) ca. 20 prosent av BNP. Den 
kraftige BNP veksten det siste 10-året har 
vært tett knyttet til eksportveksten. 
Underskuddet på driftsbalansen tilsvarer nå 
ca. 4 prosent av estimert BNP for 2014, og 
gitt at økende driftsbalanseunderskudd ofte 
har vært første tegn til problemer for 
realøkonomien tipper vi myndighetene følger 
nøye med på denne utviklingen. 
 

 

 

Handelsbalansen har svekket seg fra et 
overskudd i størrelsesorden 4 prosent av 
BNP til et (i seg selv) ubetydelig underskudd, 
men dog representerer bevegelsen en 
vesentlig svekkelse. Det dårligere 
bytteforholdet er en av årsakene til 
svekkelsen av handelsbalansen. 
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Overskuddet på finansregnskapet har inntil 
nylig i sin helhet finansiert underskuddet på 
driftsbalansen. 
 

 
 
Men betalingsbalansen virker nå mindre 
robust, ettersom netto FDI ikke lenger 
motsvarer hele underskuddet på 
driftsbalansen. 
 

 

 

Og også fordi basisbalansen trolig så vidt er 
negativ. I tillegg kan det se ut til at kortsiktig, 
spekulativ kapital nå forlater landet, er dette 
carry trades under avvikling? 
 

 

 

Og Privat sektor har skalert ned sine 
internasjonale lån. Det er selvsagt mindre 
attraktivt å låne ute etter at valutakursen har 
svekket seg (se nedenfor). Disse 
pengestrømmene har nok presset 

valutakursen i det siste i takt med at FDI har 
svekket seg siden 1. kvartal i fjor. 
 

 
 
Følgelig faller CAPEX kraftig, som lenge var 
en viktig driver for veksten i 
verdiskapningen. 
 

 

 

Ser vi på figuren ovenfor kan vi slutte at 
privat investering fullstendig har brutt 
sammen. Dette har tidligere (1988-89) vært et 
typisk (tidlig) symptom på alvorlige 
problemer for landet økonomi. Vi lurer på 
om veksten i investeringsetterspørselen i 
årene før og etter finanskrisen var finansiert 
av kapitalinngang fra utlandet. 
 

 
 
I disse periodene var basisbalansen ekstremt 
sterk. Nå er den som nevnt ovenfor negativ. 
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Peru - Terms of Trade

 
Et annet faresignal er at landets forverrede 
bytteforhold kan påføre bedrifter økte 
kostnader på valutalån og i neste instans føre 
til økte tap i banksystemet. 
 
Valutakursen styrket seg 45 prosent mot USD 
mellom 30.09.2002 og 10.01.2013 
 

 
 
Siden har kursen svekket 9-10 prosent, men 
har siden juli i fjor oscillert rundt 2,8 mot 
USD. I forhold til NOK har PEN handlet i en 
korridor mellom 1,9 og 2,3 siden 2009, med 
et snitt på ca. 2,1 Og den svakere 
valutakursen har som sagt ført til at 
inflasjonen øker på tross av at veksten i 
realøkonomien avtar. Svakere valutakurs har 
trolig også begynt å legge et vist press på 
marginene i eksportindustrien. Følgelig 
svekkes nå flere indikatorer på 
forretningstillit i Perus realøkonomi. 
 

 

Oppsummering: 
 

• Perus økonomi kunne i årene like før 
og etter finanskrisen (2008-2009) 
nyte godt av et sterkt bytteforhold 
med utlandet og sterk kapitalinngang 
fra utlandet 

• Under disse forholdene oppsto en 
heftig kredittboble som gav kraftig 
vekst i innenlands etterspørsel 
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• En komponent i det høye 

aktivitetsnivået var en eksternt 
finansiert CAPEX boom 

• Økt innenlands etterspørsel førte 
oppskriftsmessig til underskudd på 
driftsbalansen 

• Nå har kapitalinngangen bremset opp 
(og vi tror den vil bremse ytterligere 
opp under den amerikanske 
sentralbankens strammere 
pengepolitikk) og bytteforholdet har 
svekket seg, og veksten i 
investeringsetterspørselen har 
kollapset 

• Som følge av svakere valutakurs øker 
også inflasjonen 

• Vi (og markedet?) tror at neste trekk 
fra sentralbanken er å sette renten 
opp snarere enn å sette den ned 

• Investeringsmulighet: LIMABOR 
interbankrente ligger på ca. 5,3 
prosent, og tilbyr derfor ca. 340 
basispunkter positiv margin til 6 
måneders NIBOR. Et "carry spill" i 
PEN er derfor et veddemål på 
valutakursen 
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• På kort/mellomlang sikt tror vi den 
videre utviklingen i PEN vs. USD (og 
NOK) beror på hvor kraftig og raskt 
Fed trapper ned sine verdipapirkjøp 

 
 
Norge 
 
I Norge holder etterspørselen seg rimelig godt 
oppe. Etter en litt slapp start på året har 
veksten i detaljhandelen tatt seg klart opp 
utover vinteren og våren, og i april måned 
ligger årsveksten på vel 3 prosent. 
 

 
 
Indeksnivået ligger på historisk høyt nivå, så 
det er vanskelig å få øye på en vesentlig 
konjunkturnedgang i norsk økonomi ved å se 
på etterspørselssiden. 
 

 
 

Arbeidsledigheten har heller ikke nådd 
urovekkende nivåer, men (NAV)ledigheten 
har kommet noe opp fra bunnen på 2,45 
prosent i oktober i fjor og ligger nå på 2,7 
prosent. 
 

 
 
Heller ikke på produksjonssiden i 
økonomien finner vi tall som er egnet til å 
avskrekke, selv om produksjonssektoren i 
norsk økonomi kanskje er mindre 
overbevisende enn etterspørselssiden. I april 
måned ble det i alle fall en vekstpause i 
norsk industri. 
 

 
 
Men produksjonen gikk opp 1,2 prosent fra 
februar til og med april 2014, sammenliknet 
med tremånedersperioden før, ifølge 
sesongjusterte tall. Og inkluderes bergverk, 
utvinning og kraft var veksten solide 3,3 
prosent i denne perioden. 
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Og så vidt vi kan se, ligger produksjonen nå 
på rekord høyt nivå. Ser en på 
verdiskapningen under et fremkommer 
noenlunde samme bilde. 
 

 
 
Veksten i verdiskapningen har flatet ut på et 
relativt beskjedent nivå. I 1. kvartal i år 
vokste verdiskapningen like under 2 prosent 
(annualisert). Sammensetningen var heller 
ikke optimal; realinvesteringene bidrar 
kraftig negativt til veksten, og det er 
investeringene på fastlandet i privat sektor 
som først og fremst faller. 
 

 
 
Og legitime bekymringer for norsk økonomis 
forløp de kommende år knytter seg nettopp 
til investeringene, og særlig til 
oljeinvesteringsanslagene som nå nedjusteres 
kraftig. 
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I det siste investeringsanslaget for 2014 øker 
investeringskostnaden med 8 milliarder til 
rekordhøye 231,7 milliarder kroner. Men 
førstegangsanslaget for 2015 er 182,4 
milliarder kroner, et fall på 25,8 milliarder i 
forhold til tilsvarende anslag for 2014. 
Reduksjonen i investeringsanslaget utgjør vel 
1 prosent av Fastlandets verdiskapning før 
multiplikatoreffekter, som vi kan anta vil øke 
bortfallet av aktivitet i realøkonomien 
ytterligere.  Tallet kan selvsagt bli ytterligere 
nedjustert eller oppjustert det neste året, men 
mye tyder på at olje- og gassinvesteringene 
på norsk sokkel nådde en topp i 2014.  
 
Anslaget indikerer et vekstbortfall i 
fastlandets verdiskapning på vel 1 prosent i 
2015 i forhold til 2014. SSBs vekstprognose 
for fastlandet neste år var 2,2 prosent før 
reduksjonen i investeringsestimatet for olje- 
og gassvirksomheten. Oppjusterte anslag fra 
SSB for BNP veksten i 2015 kan altså 
forventes å ligge i størrelsesorden 1 prosent 
(alt annet like). Da begynner vi å snakke om 
en forestående konjunkturnedgang for norsk 
økonomi. Vi forventer derfor å se 
motkonjunkturtiltak i Statsbudsjettet for 
2015 som delvis vil motvirke effekten av 
investeringsbortfallet. 
 
Vi skal ikke gjøre noe ytterligere dypdykk i 
fastlandsøkonomien i dette avsnittet, men 
konsentrere oss om utviklingen i kommunal 
sektor, med spesielt fokus på kommunal 
gjeldsutvikling. 
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Norges strukturelt høye BNP vekst på 1990 
og 2000 tallet (før finanskrisen) skyldes blant 
annet det gunstige bytteforholdet overfor 
utlandet de siste 15-20 årene. Grovt sagt er 
bytteforholdet prisen en oppnår på en 
eksportenhet relativt til prisen på en 
importenhet målt i samme valuta. Vi kan 
altså noe forenklet tolke bytteforholdet som 
antall importvarer et land kan kjøpe per 
enhet eksportvarer. 
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Vi tror bytteforholdet vil svekkes det neste ti-
året, og at trendveksten i realøkonomien skal 
noe ned. Veksten i de statlige overføringene 
til kommunene vil derfor trolig bremse opp i 
årene fremover, selv om vi merker oss at 
rammetilskuddet fra staten øker med 5,5 
prosent i 2014 relativt til 2013 i følge 
Kommuneproposisjonen for 2015. 
 
I dette perspektivet er det urovekkende å 
studere gjeldsoppbyggingen i kommunal 
sektor. Norske kommuners gjeld er svært høy 
uansett hvilke målekriterier en legger til 
grunn, og gjelden fortsetter å vokse. Samlet 
gjeld er i følge Kommunal Rapport ca. 370 
milliarder, korrigert for pensjonsforpliktelser.  
 
 

 
 
Kommunesektorens brutto gjeld økte også 
langt mer enn inntektene i fjor. Kommunal 
gjeld har økt med 7,5 prosent de siste 12 
månedene, mens inntektsveksten "kun" ble 
5,2 prosent i 2013. 
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Derfor øker gjelden som andel av 
kommunenes brutto driftsinntekter, det være 
seg langsiktig brutto gjeld, eller netto 
lånegjeld. 
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Dette betyr selvsagt at gjelden blir stadig 
tyngre og betjene. Vi kan også legge merke til 
at gjeldsøkningen ikke kan forklares av økt 
investeringsgrad i kommunene, selv om dette 
ofte er den vanlige forklaringen fra ulike hold 
(for eksempel Teknisk Beregningsutvalg-
TBU). 
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Og typisk øker også låneandelen av 
investeringene. Flere kommuner har brukt 
vedlikeholdsmidler til å finansiere drift og 
tatt opp mer lån for å finansiere kapitalslit. I 
praksis har man man derfor indirekte 
lånefinansiert drift, og omgått lovforbudet 
mot å oppta lån for direkte å finansiere 
løpende drift. Dette bestrides da heller ikke i 
de kommunene som har blir forelagt 
problemstillingen. 
 
Vi vil også peke på at netto lånegjeld per 
innbygger i kommunene er mer enn doblet 
siden 2003, mens verdiskapningen på 
fastlandet har økt med under halvparten av 
gjeldsveksten i samme periode. 
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På alle måter ser det ut til å være et 
misforhold mellom gjeldsvekst og 
verdiskapning i norske kommuner og i 
fastlandsøkonomien generelt. Noe av 
problemet er at kommunene har vendt seg til 
ekstremt lave renter, og følgelig relativt lave 
rentekostnader. 
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For mange kommuner er totale 
rentekostnader fortsatt lavere enn før 
finanskrisen. De ekstremt lave rentene (blant 
annet i sertifikatmarkedet) har gjort at flere 
kommuner har balanse mellom renteutgifter 
og inntekter på rentebærende eiendeler. Men 
dette kommer raskt til å være en saga blott. 
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Fremtidsmarkedet anslår nå at 5 års renten 
vil øke med ca. 65 basispunkter fra dagens 
nivå til ca. 3 prosent om 2 år, men det er 
risiko for at økningen kan komme tidligere. 
Og likevel vil renten ligge langt under det vi 
vil betrakte for en normalrente: 
 
Snitt BNP vekst 2017-22:  3,5% 
Inflasjon:    2% 
Durasjonspremie:   0,5% 
5 års normal swaprente 2 år forward: 6% 
Forwardmarkedet:   3% 
Differanse:    3% 
 
I praksis tror vi ikke rentene vil nå et 
normalnivå innen to år, men vi tror 
fremtidsmarkedet ligger 100-150 
basispunkter for lavt. Og før eller siden skal 
rentenivået normaliseres. Kommunene bør 
derfor skaffe seg oversikt over sin reelle 
renterisiko, og vurdere å sikre seg mot 
renteøkning. På grunn av de ekstremt lave 
swaprentene (og forwardrentene), er 
forsikringspremien nå kun ca. 40-45 
basispunkter årlig. 
 



Juni 2014 

 23

 
 
Mange kommuner har benyttet gode tider og 
lave renter til å påta seg flere 
arbeidsoppgaver. Hva skjer når rentene stiger 
og/eller veksten faller? For å få en pekepinn 
kan vi formulere et grovt forenklet 
regnestykke: Dersom en forutsetter at total 
kommunal gjeld er NOK 370 milliarder, vil 
en renteoppgang på 250 basispunkter tilsvare 
NOK 9,25 milliarder i ekstra årlig 
rentebelastning for norske kommuner. Dette 
beløpet kan finansiere i størrelsesorden: 
29.245 pleie og omsorgsplasser, eller 85.100 
barnehageplasser, eller 15.200 
gjennomsnittlige årsverk i 
kommunesektoren. Det er altså et ikke 
ubetydelig beløp det her er snakk om. 
 
Nå skal det også sies at en normalisering av 
rentene vil være ledsaget av økt inflasjon 
som vil gi økte nominelle inntekter i 
kommunesektoren, og høyere rente vil også 
innebære økte inntekter på kommunenes 
rentebærende eiendeler og lavere 
pensjonsforpliktelser. Men nettoeffekten av 
økte renter vil likevel bli tung å bære for 
norske kommuner, og vil trolig måtte 
innebære redusert tjenestetilbud til 
befolkningen. 
 
Oppsummering: 
 

• Etterspørselen på fastlandet er 
fortsatt høy, produksjonen har tatt 
seg litt opp siden årsskiftet, 
ledigheten er lav og verdiskapningen 
lå fortsatt like over trend ved 
inngangen til 2014 

• Men landet har flere strukturelle 
utfordringer, og noe som bekymrer er 
et kraftig fall i investeringsanslagene 
i olje- og gassvirksomheten på norsk 
sokkel og den voksende kommunale 
gjelden 

• Førstegangsanslaget for investeringer 
i olje- og gassvirksomheten i 2015 er 
182,4 milliarder kroner, et fall på 

25,8 milliarder i forhold til 
tilsvarende anslag for 2014 

• Reduksjonen utgjør vel 1 prosent av 
Fastlandets verdiskapning før 
multiplikatoreffekter 

• Oppjusterte anslag fra SSB for BNP 
veksten på Fastlandet i 2015 kan 
altså forventes å ligge i 
størrelsesorden 1 prosent (alt annet 
like), noe som innebærer en 
forestående konjunkturnedgang for 
norsk økonomi 

• Vi forventer derfor å se 
motkonjunkturtiltak i Statsbudsjettet 
for 2015 som delvis vil motvirke 
effekten av investeringsbortfallet 

• Gjelden til norske kommuner vokser 
både absolutt og relativt til brutto 
driftsinntekter 

• Kommunene har benyttet det lave 
rentenivået til å påta seg flere 
arbeidsoppgaver, og mange 
kommuner har indirekte tatt opp lån 
for å finansiere løpende drift 

• Økte renter, som vi tror kommer, vil 
trolig måtte innebære redusert 
tjenestetilbud til befolkningen, med 
mindre kommunene sikrer seg 
optimalt mot en renteendring 
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Aktivaklassene 
 
Risikomarkedene 
 
Det kan nå se ut til at den amerikanske 
sentralbanken virkelig trapper ned sine 
verdipapirkjøp i henhold til den annonserte, 
og etter vårt skjønn rimelig aggressive 
planen. 
 

 
 
De siste 5 ukene har banken samlet sett kjøpt 
verdipapirer i størrelsesorden $45 milliarder, 
ned fra $97 milliarder ved inngangen til 2. 
kvartal.  
 

 
 
Derimot er vi usikker på om sentralbankens 
nye mye omtalte reverse repo kjøp (RRP), 
hvor sentralbanken har trukket inn 
"kontanter" fra banksystemet virker 
likviditetsdempende på det finansielle 
systemet totalt. 
 

 
 
(Under en omvendt gjenkjøpsavtale selger 
sentralbanken verdipapirer, mot en avtale om 
å kjøpe papiret tilbake på et senere 
tidspunkt). Sentralbanken må samtidig stille 
kollateral til rådighet for bankene i disse 
transaksjonene, og kjøper derfor typisk 
Treasuries i markedet fra finansielle aktører 
utenfor banksystemet. Dermed tilføres disse 
institusjonene likviditet som de vil bruke til 
å kjøpe andre typer verdipapirer. I april og 
mai måned har disse aktørene økt sine kjøp 
av internasjonale verdipapirer, og Feds 
reverse repo operasjoner har derfor trolig 
understøttet global likviditet i 2. kvartal. 
Dette argumentet henger selvsagt på at Fed 
virkelig har kjøpt T-bonds i forbindelse med 
omvendte gjenkjøpsavtaler, noe som er 
vanskelig å påvise. 
 
Et annet og trolig viktigere argument vi vil 
fremføre er at reverse repos faktisk virker 
ekspansivt på banksystemet. Når Fed trekker 
inn kontanter fra banksystemet i bytte mot T 
bonds mister riktignok banksystemet 
overskuddsreserver i sentralbanken, men får i 
stedet T-bonds som både gir inntekter (som 
øker egenkapitalbasen) og kan fungere som 
kollateral for banksystemet i 
risikomarkedene. Vi tror T-bonds er langt 
mer effektivt for banksystemet enn 
overskuddsreserver. Videre er en de facto 
repoinvestering fra bankenes ståsted (reverse, 
reverse repo med Fed) risikofri og unntatt 
kapitalkrav. 
 
Mer kapital og kollateral burde oppmuntre 
banksystemet til å øke sine utlån til det 
finansielle systemet (og i beste fall til 
realøkonomien), og i figuren nedenfor ser vi 
en positiv sammenheng mellom 
sentralbankens bruk av RRP og vekst i total 
bankkreditt.  
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Sammenhengen kan være tilfeldig, men vi 
tror den reflekterer vår hypotese. Vi ser også 
at banksystemets bruk av repolån til øvrige 
deler av det finansielle systemet har økt 
kraftig etter at mengden kollateral i systemet 
har økt. 
 

 
 
De siste 3 ukene har Fed dramatisk redusert 
sine direkte kjøp av verdipapirer i det 
amerikanske obligasjonsmarkedet kombinert, 
med en kraftig nedskalering av sine RRP 
operasjoner. Hvis sammenhengene vi har 
skissert ovenfor holder, burde dette lede til et 
betraktelig strammere penge- og kredittbilde 
både globalt og i USA i 2. halvår i år, noe 
som vil være krevende for risikomarkedene. 
 
Ved siden av den komplekse dynamikken i 
det amerikanske (og globale) penge- og 
kredittsystemet er det klart at veksten i 
amerikansk realøkonomi har vært langt 
svakere i 1. halvår enn konsensusanslagene 
har tydet på. Utgiftene til helsesektoren i 1. 
kvartal kommer til å bli kraftig nedjustert, og 
detaljhandelsveksten fortsatte sin svakere 
trendbane i og med de svake veksttallene (0,3 
prosent) for mai måned. 
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Vi har lenge ment at den reduserte 
etterspørselsveksten skyldes at amerikanske 
husholdninger nå har en bindene 
budsjettskranke. 
 

 
 
En årsvekst på 0,3 prosent i realdisponibel 
inntekt i 1. kvartal i år er så svak at dette i 
seg selv ikke understøtter vekst i 
etterspørselen. Bilsalget understøttes 
riktignok av gunstig langsiktig finansiering (6 
års billån), og mange husholdninger bruker 
student lån til å finansiere konsumet, men vi 
anser ikke dette for å være bærekraftig. Med 
mindre vi får et kraftig taktskifte i juni, 
kommer veksten i realøkonomien trolig til å 
ligge nær 1 prosent p.a. i 1. halvår, noe som 
burde være egnet til å skremme 
risikomarkedene (og sentralbanken?). 
 
En implikasjon vil være at rapportert 
profittvekst i bedriftene trolig er overvurdert. 
Slik tallet nå står vil mesteparten av veksten i 
verdiskapningen i 1 kvartal ha tilfalt 
bedriftene, noe vi finner urimelig sett i lys av 
den sterke sysselsettingsveksten, og også litt 
nominell lønnsvekst. 
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Konsensusanslagene for anuualisert BNP 
vekst i USA etter 1. halvår var nylig 3 
prosent, noe som vil ha bidradd til det sterke 
aksjemarkedet siden begynnelsen av februar 
måned. Vi har lenge sagt at verdiskapningen 
i USA kommer til å vokse 1,5-2 prosent i år, 
og kanskje til og med dette anslaget er for 
optimistisk. At veksten i verdiskapningen og 
overskuddene nå ser ut til å bli langt mindre 
enn antatt, representerer etter vårt syn ny 
informasjon for risikomarkedene. 
 
Renter 
 
Statsrenter 
 
Vi har lenge ventet på et press mot rentene i 
obligasjonsmarkedene fra redusert 
etterspørsel og økt tilbud ikke minst i USA 
ettersom Fed skalerer ned sitt 
verdipapirprogram mens 
budsjettunderskuddet i beste fall stabiliserer 
seg. 
 

 
 
Foreløpig har ikke denne dynamikken slått 
inn, selv om de lange obligasjonsrentene i 
USA har steget 10-15 basispunkter i juni 
måned. 
 

 
 
Vår forklaring på at obligasjonsrentene 
fortsatt er ekstremt lave er blant annet at 
markedsaktørene, særlig i april måned, har 
inndekket short posisjoner. Dette vil ha 
bidradd til å holde rentene nede, men er ikke 
hele forklaringen. Tilbudssiden har også 
generelt oppført seg annerledes enn vi 
trodde, og en del makrofaktorer har 
favorisert Treasuries og obligasjoner generelt: 
 
I Japan har Abenomics ikke gitt økt trend 
vekst i industriproduksjonen eller 
verdiskapningen. Penge- og kredittbildet i 
Japan er ubehjelpelig svakt og deflatorisk. Og 
Japan øvet inntil nylig deflatorisk press på 
global økonomi gjennom svakere JPY. I 
Europa er nominell kredittvekst negativ, og 
pengemengdeveksten anemisk. Og EMUs 
handels- og driftsbalanseoverskudd øker 
marginalt mot en bakgrunn av synkende (og 
etter hvert statiske) handelspriser, noe vi vil 
anse som deflatorisk for resten av verden. 
Prisbildet i EMU er ekstremt deflatorisk og 
ECB's siste pengepolitiske tiltak har så langt 
hatt liten effekt. Risikobildet i Europa og 
Japan gir også foreløpig støtte til 
obligasjonsmarkedene, (deflasjon favoriserer 
renter, inflasjon favoriserer aksjer). 
 
Ovenfor skisserte vi hvordan Feds nå 
aggressive nedskalering av sine direkte 
verdipapirkjøp kombinert med redusert bruk 
av motsatte gjenkjøpsavtaler (RRP) med 
banksystemet, kan føre til strammere global 
likviditet og redusert risikovilje i 2. halvår 
2014.  
 
Så lenge tilbudet av Treasuries ikke øker i 
tråd med våre forventinger, kan vi få en 
kortsiktig syklisk drevet økning i 
obligasjonsprisene. 
 
Swaprenter og kredittobligasjoner 
 
I forrige rapport pekte vi på at LIBOR renten 
inneholder likviditets- og kredittrisiko 
(misligholdsrisiko). Swaprentekurven 
reflekterer derfor både forventninger til 
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fremtidige pengemarkedsrenter, og 
markedets evaluering av banksystemets 
kredittkvalitet. Swaprentekurven er kanskje 
markedets viktigste rentekurve. Både 
swaprentene og swapmarginene har lenge 
vært historisk lave. 
 

 
 
Swapmarginen er forskjellen mellom den 
faste renten i en rentebytteavtale, og 
statsobligasjonsrenten med tilsvarende 
løpetid (og valuta). Som illustrert i figurene 
nedenfor er norske, amerikanske (og også 
britiske) swapmarginer nå historisk lave over 
alle løpetider. 
 

 
 
I Norge har swapmarginene kommet ut med 
10 basispunkter i 2 kvartal. 
 

 

Mens i USA har disse marginene ligget mer 
eller mindre flatt gjennom hele kvartalet. 
 

 

 

I USA korreler swapmarginen historisk tett 
med rentenivået i økonomien. Så lenge 
rentene holdes nede forventer vi ingen 
umiddelbar oppgang i swapmarginene, 
verken i USA eller Norge. 
 

 
 
Investment grade marginene i Europa er nå 
lave. Figuren nedenfor illustrerer at prisen 
for å forsikte seg mot mislighold av 
obligasjonsgjelden til (et aggregat av) 
europeiske bedrifter ikke har vært lavere 
siden januar 2010. Forholdet er mye det 
samme i USA. 
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Vi tror også misligholdsrisikoen er lav, men 
kredittmarginene er under press fra flere 
hold. I USA bidro sentralbankens 
verdipapirkjøp til å øke etterspørselen etter, 
og prisen på, foretaksobligasjoner. Den 
motsatte dynamikk kan inntreffe ettersom 
Fed nå trapper ned sitt 
verdipapirkjøpsprogram (og sine RRP 
operasjoner). 
 

 
 
Både i USA og Europa har kredittmarginene 
kommet ytterligere inn i 2 kvartal, med vel 
20 basispunkter i USA og vel 10 basispunkter 
i EMU. 
 
Vår konklusjon fra forrige rapport ligger fast: 
Vi tror kredittmarginene holder lenger i USA 
enn i Europa, og mener derfor at et relativt 
veddemål hvor en sitter lang i amerikansk 
investment grade og short tilsvarende i 
Europa er en god eksponering. 
 
Norske sparebankers Tier 1 kapital som vi 
fortsatt synes er attraktiv, gir nå 320 
basispunkers margin til NIBOR, ned fra 350 
basispunker i mars i år. Disse lånene er i 
prinsippet evigvarende, men vil i praksis bli 
refinansiert etter 5 år. 
 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

0 0,25 1 2 3 5 7 10

Norge: Sparebanker 
Fundingkostnader

Senior flytende Norges Bank

Senior fast Fondsobligasjon Tier 1
 

 
Vi liker som kjent bankbalansene bedre enn 
industriselskapene, fordi bankene er svært 
godt diversifisert. Vi ser heller ikke for oss 
noe dramatisk tilbakeslag i norsk økonomi, 

(se avsnittet om Norge), og anbefaler fortsatt 
Tier 1 kapitalen til norske sparebanker (5 års 
løpetid) hvor løpende avkastning nå er 5 
prosent. 
 
Vi tror industrimarginene skal ut de neste 6-
12 månedene. Siden før jul har marginene i 5 
års segmentet kommet inn 35 basispunker. 
Figuren nedenfor viser stort sett investment 
grade, som nå gir 80 basispunkter over 
NIBOR i 5-årssegmentet. 
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Vi foretrekker som sagt norske 
bankobligasjoner over industriobligasjoner. 
 
Norsk styringsrente 
 
Vi har vurdert renteforventningene ovenfor 
under avsnittet om Norge. I vår siste "Norges 
Bank Preview" konkluderte vi at 
sentralbanken ville nedjustere gjeldende 
rentebane, og holde styringsrenten uendret 
på rentemøtet torsdag 19. juni. Vi fikk rett. 
 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0
1

.0
3

.2
0

0
8

0
1

.0
1

.2
0

0
9

0
1

.1
1

.2
0

0
9

0
1

.0
9

.2
0

1
0

0
1

.0
7

.2
0

1
1

0
1

.0
5

.2
0

1
2

0
1

.0
3

.2
0

1
3

0
1

.0
1

.2
0

1
4

0
1

.1
1

.2
0

1
4

0
1

.0
9

.2
0

1
5

0
1

.0
7

.2
0

1
6

0
1

.0
5

.2
0

1
7

Renteprognose Norges Bank

PPR 3/13

PPR 1/14

SMN anslag13 juni 14

PPR2/14

 
 
Styringsrenten vil trolig ikke bli hevet før i 1. 
kvartal 2016. 
 
Aksjer 
 
Vi pekte ovenfor på et sett av utviklingstrekk 
både i amerikansk realøkonomi og penge- og 
finanssystemet, som utgjør betydelig risiko 
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for finansmarkedene i 2. halvår i år.   Vi 
merker oss også at Vix indeksen isolert sett 
gir salgssignal for amerikanske aksjer, det 
lave nivået kan tyde på at investorene er 
overmodige. 
 

 
 
Vi synes figurene nedenfor illustrerer at 
mangelfulle realinvesteringer (og 
lånefinansierte gjenkjøp av egne aksjer i de 
børsnoterte bedriftene) i USA kan tyde på 
oppblåste aksjekurser. 
 

 
 
(Mens situasjonen i Kina motsatt kanskje 
tyder på over- og feilinvesteringer i kinesisk 
realøkonomi). 
 

 
 
 
 

Prismessig har det ikke skjedd mye i 2 
kvartal i år. Rabatten på det amerikanske 
aksjemarkedet er fortsatt lav i vår kalkyle 
relativt til den nære historien; den er fortsatt 
57 prosent som den var ved utgangen av 
mars måned. 
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Amerikanske aksjer er selvsagt billig relativt 
til de overprisede statsobligasjonene, som vi 
fortsatt tror skal reprises de neste 12-18 
månedene, (men neppe de kommende 3-6 
måneder). 
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Men andre prismål tyder på det motsatte: 
Syklisk justert P/E viser at aksjekursene er 
høye relativt til inntjeningen. 
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S&P 500 har steget vel 3 prosent i 2 kvartal 
og vår konklusjon er uendret fra forrige 
kvartalsrapport:  
 

 
 
Vi tror det kan være klokt å ta profitt i det 
amerikanske aksjemarkedet nå. Vi utelukker 
ikke at det kan stige ytterligere 5-10 prosent 
fra dagens nivåer, men når det snur kommer 
det til å gå fort. 
 
Oslo børs har faktisk steget 10 prosent så 
langt i 2. kvartal, og vår anbefaling i forrige 
kvartalsrapport om overvekt norske aksjer 
har vært fornuftig. Rabatten i vår kalkyle er 
nå vel 110 prosent, litt under snittet de siste 
5 år. 
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Pris/bok ligger fortsatt på 1,5 og gir isolert 
sett klart strategisk kjøpssignal på Oslo Børs. 
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Pris/bok under 1,5 har historisk vist seg å 
være gunstig kjøpsnivå på Oslo Børs.  
Utfordringen er selvsagt at norske aksjer 
korrelerer rimelig tett med amerikanske 
aksjer, hvis bunnen skulle falle ut av 
markedet. Pris/bok var for eksempel 0,89 i 
slutten av desember 2008. 
 
Vi føler at det norske aksjemarkedet er 
mindre likviditetsdrevet enn det 
amerikanske, og anbefaler overvekt på Oslo 
Børs. 
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Rabatten i det europeiske aksjemarkedet 
ligger også klart under snittet de siste 5 år, 
den er nå 68 prosent i vår kalkyle. 
Europeiske aksjer er ikke regelrett billige, 
men syklisk justert P/E er lavere i Europa 
enn i USA. 
 

 
 
Vi tror Europeiske aksjer er fundamentalt sett 
billigere enn amerikanske aksjer. Vi tror 
heller ikke at den amerikanske økonomien 
kommer til å vokse særlig raskere enn den 
europeiske de neste 12-24 månedene. 
 
Vi tror derfor det er riktig med en overvekt i 
europeiske aksjer relativt til amerikanske, 
men anbefaler strategisk undervekt i aksjer i 
en balansert verdipapirportefølje. 
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Oppsummering markedssyn aksjer 
 

• Rabatten på det amerikanske 
aksjemarkedet er fortsatt lav i vår 
kalkyle relativt til den nære 
historien; den er fortsatt 57 prosent 
som den var ved utgangen av mars 
måned 

• Men S&P 500 aksjene er fortsatt 
gunstig priset relativt til kunstig høyt 
prisede statsobligasjoner (Treasuries) 

• S&P 500 har steget 2-3 prosent i 2. 
kvartal, og vår konklusjon er uendret 
fra forrige kvartalsrapport: Vi tror det 
kan være klokt å ta profitt i det 
amerikanske aksjemarkedet nå. Vi 
utelukker ikke at det kan øke 
ytterligere 5-10 prosent fra dagens 
nivåer, men når det snur kommer det 
til å gå fort 

• Oslo børs har faktisk steget 10 
prosent så langt i 2. kvartal, og vår 
anbefaling i forrige kvartalsrapport 
om overvekt norske aksjer har vært 
fornuftig 

• Vi føler at det norske aksjemarkedet 
er mindre likviditetsdrevet enn det 
amerikanske, og anbefaler overvekt 
på Oslo Børs 

• Europeiske aksjer er ikke regelrett 
billige, men syklisk justert P/E er 
lavere i Europa enn i USA 

• Vi tror Europeiske aksjer er 
fundamentalt sett billigere enn 
amerikanske aksjer 

• Vi tror derfor det er riktig med en 
overvekt i europeiske aksjer relativt 
til amerikanske, men anbefaler 
strategisk undervekt i aksjer i en 
balansert verdipapirportefølje 

 
 
Valutakommentar 
 
I India er høyt rentenivå og (forventninger 
om) stabil eller økende valutakurs nødvendig 
for fortsatt å tiltrekke seg finanskapital over 
betalingsbalansen i størrelsesorden 7-10 
prosent av BNP hvert år. Og sterk 
basisbalanse burde bremse ned svekkelsen i 
valutakursen mot USD. 
 

 
 
Valutakursen har svekket seg 3 prosent mot 
USD den siste måneden og vil trolig svekke 
seg videre under strammere global likviditet. 
 

 
 
Vi ser ikke bort ifra at INR/USD kursen kan 
komme opp i intervallet 65-70 i løpet av 2. 
halvår i år. 
 
Den kinesiske valutaen er fortsatt mye for 
sterk for landets overdimensjonerte, 
subsidierte eksportsektor. 
 

 
 
Dersom den voldsomme eksternfinansierte 
kredittboblen skulle sprekke, tror vi 
valutakursen kan svekke seg betydelig, også 
mot INR. 
 
Euro: På rentemøtet 5. juni besluttet ECB å 
senke styringsrenten fra 0,25 til 0,15 
basispunkter, innføre negativ innskuddsrente 
på banksystemets overskuddsreserver i 
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sentralbanken, tilby mer langsiktig LTRO 
kreditt til bankene og fortsette forberedelser 
til å kunne foreta direkte verdipapirkjøp i 
markedene (outright kjøp av ABS). Markedet 
reagerte med å sende rentene ned, aksjer opp 
og euroen marginalt ned, men etter 5-6 dager 
begynte kursen å øke igjen og er nå omtrent 
på samme nivå som 5. juni. 
 

 
 
Strategien er slett ikke uten risiko: Den 
negative innskuddsrenten kan tolkes som en 
ekstra skatt på et allerede presset 
banksystem. Lavere renter burde i prinsippet 
øke inflasjonsrisikoen i systemet, noe som 
kan forsterke kapitalflukten fra Tyskland og 
øke underskuddet på landets 
betalingsbalanse, og i praksis derfor virke 
deflatorisk på tysk økonomi. Skulle 
kapitalflukten fra Tyskland bety økt 
kapitalinngang i GIIPS området vil presset 
mot systemet avta på kort sikt, og deflasjonen 
i GIIPS landene trolig bremse ned. Men da 
vil også den strukturelle 
konkurranseulempen i området øke eller 
«stabilisere seg», og valutablokkens 
strukturelle ubalanser vedvare/øke. 
 
Vi mener fortsatt at eurokursen er strukturelt 
overvurdert, men bemerker at økt interesse 
for "billige" europeiske aksjer fra 
utlendingene kan understøtte eurokursen de 
neste 3 månedene. 
 
EURNOK: Høy oljepris pga. økt 
leveranseusikkerhet burde understøtte NOK. 
Vi antar at kursen vil svinge inn i intervallet 
7,6-8 i løpet av 2. halvår i år, ettersom ECB 
kan bli tvunget til å iverksette kvantitative 
lettelser. 
 
EURUSD: Euroen har styrket seg marginalt 
mot US dollar siden årsskiftet. Ettersom Fed 
nå skalerer ned tilbudet av dollarlikviditet, 
tror vi EURUSD har passert en syklisk topp. 
Vi tror kursen skal ned mot 1,3 i løpet av 3-6 
måneder. 

EURGBP: Pundet når 0,77-0,8 (GBPEUR 1,25-
1,3) i løpet av 1. halvår 2014. 
 
EURJPY: Vi vet at Bank of Japan er redd for å 
skape inflasjonsfrykt i 
statsobligasjonsmarkedet, men sentralbanken 
bekreftet på sitt siste pengepolitiske møte 
intensjonen om å øke basispengemengden 
med 60-70 milliarder JPY årlig. I prinsippet 
burde sentralbankens QE svekke 
valutakursen ytterligere, men hvis 
kredittboblen i Kina skulle sprekke kan JPY 
fort bli oppfattet som trygg havn. Og fortsatt 
holder investorene store short posisjoner i 
yen. Vi synes EURJPY nå er overkjøpt og ser 
for oss at kursen kan komme ned mot 130-
135 i løpet av 3. kvartal. 
 

Amerikanske dollar: 
 
Dollaren burde i prinsippet styrke seg når 
den amerikanske sentralbanken skalerer ned 
sine verdipapirkjøp, hva enn den 
bakenforliggende reelle årsaken til den 
pengepolitiske innstrammingen måtte være.  
 
USDNOK: Kursen nådde 5,9 i 2. kvartal, som 
vi forventet, men steg i mai til nær 6. Vi tror 
norske kroner kan komme til å styrke seg noe 
mot dollar i 3. kvartal, og antar at kursen vil 
svinge inn i intervallet 5,75- 5,9 i 3. kvartal. 
 
USDJPY: Vi spådde at JPY ville svekke seg 
videre mot USD i 4. kvartal i år, og fikk rett. 
De siste 5 månedene har kursen svingt tett 
rundt 102. BoJ stimulerer nå litt mindre 
aggressivt enn vi forventet for 3 måneder 
siden, og vi tror USD/JPY kan nå 105 i 2. 
halvår 2014, under forutsetning av at 
kredittboblen ikke sprekker i Kina; da blir 
JPY fort trygg havn. 
 
USDAUD: Australias råvaretunge økonomi er 
ekstremt sårbar overfor nedkjøling av den 
kinesiske økonomien. Og fortsatt finansieres 
underskuddet på driftsbalansen av 
spekulativ porteføljekapital. Valutakursen er 
derfor utsatt for kredittsyklusen i Kina og 
global likviditet. Høyere oljepris vil virke 
som et kostnadssjokk på den kinesiske 
realøkonomien, og vi tror det globale 
likviditetsbildet blir strammere i 3. kvartal. 
Vi tror kursen vil svekke seg mot USD de 
kommende 6 månedene. Kursmål: 1,2 
 
Britiske pund: 
 
GBPUSD: Den engelske sentralbanksjefen har 
gjennom sin retorikk hevet rentebanen for 
den britiske styringsrenten, og følgelig den 
eksterne verdien til pundet. Vi tror 
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realøkonomien vil trenge stimuli ettersom 
lønns- og inntektsgrunnlaget for fortsatt vekst 
stadig svekkes, og CAPEX ikke øker. 
Boligmarkedet er en risikofaktor som trekker 
i motsatt retning. Vi tror derfor på en noe 
sideveis utvikling de kommende månedene 
 
GBPUSD: 1,65-1,75 i 3. kvartal. 
 
GBPNOK: Vil svinge rundt 10 i 3. kvartal 
2014. 
 
Svenske kroner: 
 
NOK bør fortsatt være den foretrukne 
skandinaviske valutaen da Sverige er 
vesentlig mer eksponert mot EU enn Norge. 
Men nedjusteringen av rentebanen Norges 
Bank gjorde på rentemøtet 19. juni i år, var 
litt kraftigere enn markedet forventet. 
Imidlertid tenderer oljeprisen oppover. I 
øyeblikket ser vi ikke noe kraftig press på 
den svenske betalingsbalansen. Overskuddet 
på driftsbalansen investeres ute i form av 
direkte industrielle investeringer (FDI) og 
finansielle investeringer. 
 
SEKNOK: Vi tror kursen skal ligge i 
intervallet 0,85-0,9 de neste 3-6 månedene. 
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