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SpareBank 1 Markets er en ledende investeringsbank med et 
komplett produkt- og tjenestetilbud.

Totalt 150 ansatte med avdelinger i Oslo, Trondheim, 
Stavanger, Tromsø og Ålesund.

Eid av Norges nest største bankgruppering med mer enn NOK  
1 000 milliarder i eiendeler.



*kun institusjonelle 
investorer medregnet

Vestkyst USA & 
Canada
>100 investorer

Østkyst USA & 
Canada

>400 investorer

Kontinental-
Europa

>200 investorer

Storbritannia
>500 investorer

Norge og 
skandinavia
>300 investorer

Singapore & 
sør-øst Asia
>50 investorer
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17 banker med mer enn 120.000 
bedriftskunder og 700.000 
nettbankkunder

• Kapitalinnhenting

• Rådgivning

• Seniorrådgivere med 10 – 20 års 

erfaring fra kapitalmarkedet

• Sterk plasseringsevne innen 

aksjer og high yield bonds

• Market-making og 

verdipapirfinansiering

• Betydelig markedsandel på 

Oslo Børs

• Corporate access og events

• Ledende utstedere av 

obligasjoner med hovedfokus 

innenfor bank og finans

FremmedkapitalAksje / HYInvestment Banking

• Dekker ~100 selskaper  (95 % av 

Oslo Børs)

• Makro

• Strategi- aksjer, renter & valuta

Analyse

Eid av Norges nest største bankgruppering Sterk nasjonal og internasjonal plasseringsevne

• Valutasikring

• Valutatrading

• Rentesikring

• Finansiell risikoanalyse

• Elektronisk handleplattform

• Markedsrapporter

• 12 ansatte i Trondheim og 

Ålesund

Rente / Valuta

SpareBank 1 Markets har et fullverdig produkt- og tjenestetilbud
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Aldri glem denne: Valuta = Volatiliet

Kurser er “aldri” stabile. Utslagene er NORMALT store. Det er et 100% nullsumspill
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Aldri glem denne: Valuta = Volatiliet

Kurser er “aldri” stabile. Utslagene er NORMALT store. Det er et 100% nullsumspill

28/01/20
19
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Det viktigste valutakrysset: Fra 0,80 til 1,60 på få år. Så ned til nesten 1,0

Men på lang sikt er valutakursen mer stabil: Snittet er like under 1,20 USD pr. EUR
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Ikke mye stabilitet i NOK mot EUR heller
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Er det en trend her?



Det normale for de fleste av oss

Vi skal ta minst mulig valutarisiko, “hedge” unna, hvis mulig

Fokusere bruk av risiko-kapasitet på det som er “butikken”, 

på det vi kan mer om enn andre
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Vi vet at valutakurser svinger MYE og at ingen VET hvordan de vil svinge



• Verden rundt oss

• Litt olje

• Litt aksjer

• Norsk økonomi

• Renter

• Mer valuta!

10

Dagens tema



Verden har gått bra. Norge er stort sett som resten av verden

Oljesektoren bremset Norge, nå er vi i gang igjen

Global økonomi



Nå har markedene sendt et varsel. Men ikke et resjonsvarsel

Aksjer og renter ned, på forventninger om lavere vekst. (og ikke på frykt for høyere renter…)

Aksjemarkedet



Økonomien
“Forventningene” Hv

Aksjer Norges 
Bank

Lang stat
(USA & No)

Olje NOK
I44

Norsk
Bolig

1) Fortsatt vekst over                
trend

3.5 +150, +200 75 +8 +5

2) Vekst ned mot trend 2 +50, +150 65 +4 +0

3) “Normal” nedtur 0,5 -100, -50 50 0 -10

4) Ny storsmell “0” -200, -100 40 -2 -30
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Hva signaliserer markedet? 

• Siden november: Markedet har priset inn noe ned mot trendvekst, eller litt svakere

November

Nå

Det var ikke så
galt likevel??
I løpet av ‘19 (mai?)

Noe senere…

Realitetene siger inn
Det ble ikke myk landing, denne
gangen heller

3/1

Hva er makro?

Hva tror vi mest på?



Etter at for mye har gått for bra for lenge

• Lav arbeidsledighet

• For høye investeringer

• For mye gjeld, ubalanser

Eller noe helt annet går fullstendig galt

• Politikk, krig, pest eller koleara

Og er du investor: Pass på det viktigste, prisingen

14

Når går det galt?

Hva er makro?



Etter at for mye har gått for bra for lenge

• Lav arbeidsledighet

• For høye investeringer

• For mye gjeld, ubalanser

Eller noe helt annet går fullstendig galt

• Politikk, krig, pest eller koleara

Og er du investor: Pass på det viktigste, prisingen
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Går det galt nå?

Verden rund oss:  Alt ikke i grønn sone lenger

Handelskrigen, Brexit, budsjettkrig
og budsjettsprekk i USA 
og litt i Italia, gatekamper i 
Franrike, tøbbel i Ukraina, Iran, 
Venezuela osv osv.
POPULISME
+ en dag: KLIMA

Hva er makro?



Dårlige odds

• Ingen forståelse, ingen strategisk linje

Men 

• NAFTA (Ca/Mex - verdens verste avtale) reforhandlet, uten substansielle endringer! En stor seier!

• KORUS (S-Korea, en forferdelig avtale) reforhandlet, uten substansielle endringer! En stor seier!

• Iran-avtalen (den horrible) ble kansellert, men med store hull i oljesanksjonene

• Trump og Xi forhandler, om forhold som (trolig) lar seg løse, om de vil – og det vil de. Første runde OK

• Men: Andre i USA (og i Kina) venter en mye større konflikt. Hvem skal være størst/mektigst?

• USA forhandler med EU og Japan om mer frihandel

Til nå har global tollsats kun økt fra 3% til 4%. Den har vært 30-40%

Hva kan likevel gå galt? 

Opptrapping: Kina, EU, Japan, bil og mye annet
16

I am a Tariff Man: Trade is Bad 

Men nå trenger han litt handelsfred??

Global økonomi



• Oppturen varer lengre 
– og nedturen blir dyper0e…

• Litt impulser også i 2019

• Press på korte renter
» Motvirke effekten av ekspansiv politikk

• Press på lange renter
» Langt større tilbud av statsobligasjoner (også korte)

• En dag må skatter heves eller utgifter kuttes
» Vil dra ned veksten 
» Dollar mest sannsynlig ned
» Ikke bra for aksjemarkedet
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Et ekstremt budsjettunderskudd – gir gass i unnabakke

Skattekutt og utgiftsøkninger – etter at ledigheten har falt til 4%. Helt ekstraordinært!

Vietnam

USA
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Unormalt kraftig fall i arbeidsledigheten i rike land. Lavest siden 1980!

Dårlig nytt, selvsagt. Trikset kan neppe gjentas. Modningstegn

• Største nedgang, ever!

• Ledigheten ned overalt
» Lavere enn normalt «overalt»

» Sysselsettingen stiger, er 
rekordhøy i mange land 

• Ledigheten lavest på 

» 49 år i USA
» 23 år i Japan
» 37 år i Tyskland
» 43 år i UK & Canada

• Det beste er bak oss, 
vekstmessig

Global økonomi
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Lønnsvekst: På vei opp – og ikke så lav lenger, egentlig

Lav vekst i produktivitet: Normal kostnadsvekst/inflasjon i flere land

Global økonomi
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Lønnsvekst: På vei opp – og ikke så lav lenger, egentlig

Lav vekst i produktivitet: Normal kostnadsvekst/inflasjon i flere land – og på vei OPP

Global økonomi
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Rike land: Investeringene har steget bra, er ikke lave lenger!

Global økonomi
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Rike land: Investeringene har steget bra, er ikke lave lenger!

Fortsetter det sånn ett år til…  (PS: Det er IKKE vårt anslag, vi ser tegn allerede…)

Global økonomi
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Ny finanskrise? Neppe. Men normal nedgangskonjunktur kan vi likevel få

De fleste nedturer ender ikke som bank- og finanskrise

• Noen få fortsatte festen. De som 
fikk lav rente uten at boblen sprakk 
og ledigheten ble høy
» Norge, Sverige, Australia, Canada

• Der boblen sprakk, ledigheten steg 
er gjeld nedbetalt
» USA, UK, Spania, Irland, Danmark, 

Nederland, Portugal, Baltikum, Island

» Men amerikanske bedrifter har lånt 
en del igjen…

• Der de ikke hadde boble, har de ikke 
tatt opp mer gjeld, selv om renten 
var lav
» Japan, Tyskland og noen til

• Bankene i alle land har blitt 
tvunget til å øke egenkapitalen 
kraftig

• Er kredittkvaliteten svakere?

Global økonomi
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Husholdningene har nedbetalt mye gjeld, bedriftene har tatt opp mer…

Særlig aksjeselskapene, de har kjøpt tilbake egne aksjer og tatt opp mer lån

• Bedriftene har ikke hatt lite likviditet de sise årene – skatteletten blir brukt til å kjøpe tilbake egne aksjer

• Bedriftenes renteutgifter er fortsatt svært lave

Global økonomi
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I KINA har mange øket gjelden farlig mye. Men veksten er bremset

Ikke så ille i andre Emerging Markets, med noen få unntak. 

DM

Global økonomi
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I KINA har mange øket gjelden farlig mye. Men veksten er bremset

Ikke så ille i andre Emerging Markets, med noen få unntak. 

DM

Global økonomi

Over 20 pp 
kreditt/BNP-
vekst på 5 år?
2008: 21 land
2018:   4 land
Av 40 land
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Men hva ellers ser vi NÅ?

Global økonomi
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Bedriftene: Veksten har kommet ned, er ennå ikke svak

Global økonomi
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Brå stop i EMU, mest nå i (gule vesters) Frankrike

Innmaten i PMI-rapporten for januar ikke bedre enn “overskriften”

EMU PMI
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Ett svakhetspunkt i USA: Boligmarkedet

Og det er her det pleier å starte

USA

I januar: Blandede signaler
• Salget av brukte boliger faller 

raskt
• Boligprisene stiger saktere
• Boligbyggerne nedjusterte ikke 

utsiktene ytterligere i januar
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Kredittpåslagene har steget bra – til over snitt

Likevel ikke dyrt for bedriftene å låne – (og ikke veldig attraktivt å låne penger til dem…)

Kreditt
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For mye olje på markedet, igjen. Noen må kutte, uansett. Men hvem??

Saudi A og Emiratene økte bra, fordi Iran skulle ut. Men Iran er ikke helt ute. Og Amerika…

• Saudi Arabia, Emiratene har løftet produksjonen mye, kan kutte – uten å senke “kvoten”. Må være forsiktig etter Khashoggi

• Iran skal nok kutte mer, etter hvert

• Non-Opec x Americas, FSU (konvensjonell olje utenfor Opec og Russland) – trender bra ned

• Elefanten i rommet: Skifer i USA (forklarer løftet i Americas). Trenger over USD 75/fat  (Brent) for å øke mye herfra?
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For mye olje på markedet, igjen. For høy produksjon, ikke svak etterspørsel

USA økte produksjonen kraftig, så kom Saudi Arabia og Emiratene – som nå må kutte igjen

• Opec klarer nok å balansere markedet ganske raskt

• Men: Hvor høyt kan de presse prisen før produksjonen av skiferolje i USA skyter i været igjen? 
» USD 85/f var for høyt, USD 50/f er nok for lavt. Kanskje rundt 60 – 70 er passe? 
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Rentene ble superlave fordi mange trengte det. Nå trenger de det ikke mer

Og «vi» har uansett ikke godt av det lenger.  Rentene skal opp inntil økonomien går ned (+QE->QT)

• USA har hevet renten 9 x,
planlegger 3 x til
» Men hvor mange rekker banken?

» Markedet ventet kutt, men ikke nå

• Canada, 5 x opp, sier fler

• UK, 2 x, sier mer (Brexit avgjør)

• EMU tar små grep, vil heve i 2019

• Sverige hevet i desember!!

• Norges Bank: Har kommet i gang

Men opp til 2% i først uti 2021, 
sier Norges Bank
- negativ realrente i 3 år til??
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«Sikre» renter er for lave, spesielt i Europa

Var det rentene som knakk aksjemarkedet i USA? Vi tviler, rentene falt sammen med aksjene!

Bånd
5.6 til
-1.1

Renter
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Norge: Veksten kom tilbake, før oljeinvesteringene kom i gang

Sysselsettingen stiger raskt og ledigheten faller – selv moderat vekst er over trend

• Moderat inntekts- og 
forbruksvekst

• Boligmarkedet kom i gang
» Men prisene butter igjen

• Og dempes gjeldsveksten, 
endelig?

.. mens Norges Bank har begynt 
å heve renten 

Norge
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Vekst over hele landet igjen
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Arbeidsledigheten faller overalt

Frisk vekst i sysselsettingen – og arbeidstilbudet stiger.  Kan vi presse ut mer? Trolig

Norge



• Lavere befolkningsvekst

• Lavere vekst i reallønninger – og forbruk

• Mindre/ingen vekst i overføringene fra Oljefondet 

• Oljeinvesteringene skal opp, men ikke mye og neppe lenge

• Kombinasjonen av lav rente og god økonomi varer ikke evig

• Gjeldsveksten må (trolig) dempes og boligmarkedet er utsatt. Alltid, uansett

41

Norske utsikter: Alt blir ikke som før

En litt gråere økonomi, ingen krise!!

Norge
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«Lav» befolkningsvekst – men arbeidsinnvandringen har bunnet
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Ny normal: Lav produktivitetsvekst. Gir lav vekst i reallønn

Etter at norsk reallønn steg saftig de foregående 15 årene! Et skikkelig trendskifte!

• «Før»
» Alt gikk vår vei

» 3% reallønnsvekst

• Nå 
» Lavere vekst i produktiviteten

» Vi har ikke flaks med alt lenger
 Påvirker lønnsevnen i bedriftene

» Ingen reallønnsvekst fra 2013

» 2019: 3% lønn, 2% KPI?

• Hva så?
» Lavere vekst i forbruk

» Over tid, lavere boligbygging

» Tar lengre tid å betale ned 
gjeld
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Og uten mer penger i pungen…
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NOK ned over 20%, importvarene ble dyre

Det sugde kjøpekraften ut av folket – og handelsvolumet falt (i 2016). Ikke bra nå heller

Neppe kronkursfall herfra
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Kjøpmenn flest sliter

Lav vekst i befolkning og reallønn – og nettet..

14 av 22 bransjer ned, 8 i pluss

Norway

En viktig “bransje” ikke med
Hvilken?
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Ikke alle kjøpmenn sliter

5% av veksten over nettet. 1% i butikkene

Samlet de siste 5 årene

+ 4% salg i Norge  
Av dette: 2,5% fra innenlandske
nettbutikker

+ 2,5% bidrag fra utenlandske
nettbutikker

= 6% samlet vekst i etterspørsel

Nettet har tatt: 2,5 + 2,5 = 5 pp

Vekst i vanlige butikker: 6% - 5 = 1%
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Det regionale: Stort sett ganske likt, men ikke alltid…

Rogaland har fått en forståelig knekk. Men hvorfor er Trøndelag så svakt? Vestfold så (Komplett) bra?
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Alle venter høyere oljeinvesteringer. Ingen venter høye. Og så skal de ned

Men nedgangen er over, og det blir VEKST!  I alle fall et par år…

+13%

-40%

Norge



Intermediate: Vare- og tjenesteinnsats til driften av olje- og gassproduksjonen 50

Etterspørselen: «Oljeavhengigheten» kraftig redusert

Etterspørselen fra oljesektoren ned fra 13,5% til 8% av BNP, største nedtur ever

• Norge overlevde  
» Stort bidrag fra finanspolitikken

» “0”-rente 

» NOK-fall på 25%

• Bankene overlevde
» Bankene i oljeregionen overlevde!

» Fortsatt behov for restrukturering i 
supplysektoren, men mye er gjort

Ser vi et snev av 
tilpasningsdyktighet?

Norge
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Gjeld: Vi har tatt sølv, men går for gull! (og Norges Bank heier på) 

Norges Bank: Gjelden har økt så mye at vi må være forsiktige med å heve renten…

• … så vi setter renten så lavt at 
gjelden fortsetter å øke i samme 
tempo

• Gjelden har steget raskt på tross av 
harde reguleringer – fordi renten 
har vært for lav for husholdningene

• Og spareraten faller…

Norge
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Boligprisene ganske normale, der folk flest bor

Men noen steder er de mye høyere enn før. Der de har lånt mye, med lav rente i OK økonomi

Det er boligprisene som
har steget hos “oss”
Ikke husleiene
= Lav avkastning

Norge
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Boligprisene har flatet ut igjen, de fleste stedene

• Prisene stiger nå i 6 byer/steder, mens de faller i 10. Asker/Bærum, Kristiansand, Stavanger i tet, Bergen, Østlandet eks 
Oslo/Akershus på bunn. I Oslo har prisene flatet ut

Norge
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Spareraten har falt, har finansiert ¾ av forbruksvekst siden 2015

Kontantstrømmen er ikke sprek – men ikke farlig lav. Likevel klar risiko for et spareløft!

Takk gudene:

2018 er ikke som 2008 eller 1988 

2019 blir ikke som 2009 eller 1989

Norge



• Usikkerheten er stor, viften er bred

• Vi tviler sterkt på at kombinasjonen av 
en god økonomi og samtidig lav rente består

» Enten skal renten opp

» Eller økonomien ned

• Markedet priser inn en renteøkning i 2019
» Vi tror heller det blir to, fordi økonomien ikke er parkert

» 14 av 15 økonomer venter ny renteøkning i mars

• Men: Norges Bank kan raskt bli parkert
» For mange har lånt for mye og tåler lite

» Men utlånsundersøkelsen tilsier ikke at det har skjedd 
ennå
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Vi – og Norges Bank – vet at Norges Bank ikke vet

… og vi er ikke så sikre, vi heller. 

Lav rente:
• Boligsprekk
• Global økonomi ned
• Oljeprisen ned

Høyere renter:
• Fall i ledighet
• Lønnsvekst opp
• Bolig/gjeld opp
• Oljeprisen opp

Renter
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Negativ realrente i flere år til – og under “normal” rente til evig tid?

Jeg ville ha bundet renten på noe av lånene mine i dag

Prismålet



• Global konjunktur modnes – og har møtt politisk motvind (som dog kan løye)
» Mest sannsynlig med en brems i løpet av 2019/20

• Norsk økonomi i motfase, løft i oljeinvesteringene, en stund
» Men vi blir ikke helt som før (befolkning, reallønn, oljepenger)

• «Særnorsk» kombinasjon av god økonomi og lav rente er over
» Enten skal renten opp eller økonomien ned

• Rådene (investorer): Mye ble dyrt, har falt og vil bli enda billigere. Men ikke med en gang?
» Aksjer: Nøytral
 Ikke dyre nok til å selge, men du kommer til å få kjøpt dem billigere 

» Renter: Blandet.  Nær nøytral i USA (etter 9 renteøkninger fra Fed). Undervekt i Norge, enda mer i EMU
 Terminpremiene er negative.  Det er billig å binde renten!

» Kreditter: Nøytral
 Spreadene har steget, er rundt snitt

» NOK: Kjøp

» Norsk bolig: Ingen spør meg lenger. Men om du spurte…
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Konklusjoner & råd
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Valuta
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Kronekursen er unormalt svak, men kostnadsnivået er trolig passe

NOK ikke opp selv om oljeprisen har steget (fra bunnen) og Norges Bank har hevet renten

Mye annet er også viktig

• Kostnadsnivået var for høyt 
i 2013
» Fordi norske lønninger hadde 

steget mye lenge og vel

• Norsk økonomi vokser ikke 
raskest lenger

• Olje betyr mye mindre for 
Norge enn før
» Og Oljefondet mye mer
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I de lange løp: Relative priser og kostnader bestemmer f/x

Valutakursen justerer for forskjeller i pris- og lønnsvekst over tid. “Prisene må være like”

• Purchasing power parity

• Relative priser (konkurranse) eller 
relative lønninger (konkurranseevne?

• Norge har mindre dyrt vs andre land 
enn vi pleier å være
» Vi har ikke blitt billig, selvsagt

• Norske reallønninger har steget mer enn 
i utlandet i lang tid
» Lønnskostnadene er tilbake på et «normalt» 

nivå
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Klarer vi oss uten oljen?

Vi går i pluss uten oljeinntekter – fordi vi har blitt en rentenist

• Men vi bør trolig trekke
prisveksten fra avkastningen fra
fondet – og da er vi kun litt i pluss
» Altså: Uten en krone fra

oljesektoren

» Trolig kommer vi til å tjene litt på
oljevirksomheten noen år til…
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Norge blir stadig mindre en oljenasjon, mer en investornasjon

Ny risiko: Aksjekurser som har steget mye, pleier å falle mye (før de igjen har pleid å stige)



En sterkere NOK

• Overskudd i utenriksøkonomi og statsfinanser, 
selv med lav oljepris

• Avkastningen fra oljefondet finansierer ¼ av 
importregningen
» Vi trenger ikke eksportere så mye varer og tjenester

» Vi kan (og MÅ) leve med høyere kostnader enn 
andre, fordi vi er rikere

• Norske bedrifter klarer seg ganske godt

• Mange «viktige» norske lønninger er lave, som 
fagfolk/ingeniører

64

De langsiktig fundamentale argumentene



En sterkere NOK

• Overskudd i utenriksøkonomi og statsfinanser, 
selv med lav oljepris

• Avkastningen fra oljefondet finansierer ¼ av 
importregningen
» Vi trenger ikke eksportere så mye varer og tjenester

» Vi kan (og MÅ) leve med høyere kostnader enn 
andre, fordi vi er rikere

• Norske bedrifter klarer seg ganske godt

• Mange «viktige» norske lønninger er lave, som 
fagfolk/ingeniører

En fortsatt svak NOK

• Sysselsettingsandelen er for lav?

• Kostnadsnivået betyr mye for lokalisering av NY 
produksjon
» Er Norge da konkurransedyktig?

• Norge er ikke lenger spesielt, vekstmessig
» Lønnsinntekter, befolkning, statsfinanser

65

De langsiktig fundamentale argumentene

Samlet: Vi tåler et noe høyere kostnadsnivå enn i dag – om en stund



I44: Indeks for den norske kronene, en gjennomsnittlig valutakurs - importveid (var 44 land en gang) 67

Et klart «skift» i november i fjor: NOK har vært 7-8% svakere enn oljepris tilsier

NOK falt sammen med andre «supersyklel-valutaer, på boligangst??

• Normal sammenheng: Oljeprisen opp USD 10/fat –> NOK opp 2,5 - 3%. ISOLERT EFFEKT
» Noe mindre siden slutten av 2017



• Oljepris
» Hva klarer skiferoljen i USA? USD 50 er for lite. 60 kan gå. Over USD 75 – 80/fat vil gi for mue «skifer»

» Lave oljeinvesteringer utenom USA/Opec de siste årene vil påvirke kapasitet til å produsere olje

• Norske korte renter vs utlandet
» Følger nå norsk økonomi (vekst, ikke inflasjon). Nå på vei opp, raskere enn i «utlandet» i snitt

• Norsk kostnadsvekst
» Under kontroll, blir neppe høy med det første. Vi tåler en sterkere nominell krone

• Norsk arbeidsledighet vs. utlandet
» Høyere enn normalt vs utlandet nå, men avstanden vil minke

• Fokus på bolig innimellom:
» Boligmarked og –bygging og evt. husholdningenes sparing

fordi det vil påvirke relativ arbeidsledighet og renter og «attraktiviteten» av Norge AS
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Hva driver NOK på kort sikt (og delvis på ganske lang sikt)
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Vår NOK-modell har vært for «optimistisk» det siste året

NOK er for svak i dag – men ikke mer enn ca 3%
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Og dessuten har vi begynt på et nytt år!

Det er helt utrolig: NOK har vært svak 11 av de 14 siste årsskiftene

Markets
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Hva er forskjellen på AUD, CAD og NOK?? Fint lite, ser det ut til!

“Råvarevalutaene” ble upopulære lenge før oljeprisen falt sommeren 2014, andre råvarepriser falt!



1) Er EUR/USD/SEK/GBP sterke eller svake
langsiktig vurdert (Kjøpekraftsparitet)

2) Er landene velbalanserte?  
Driftsbalansen, statsfinansene, 
arbeidsledigheten

• Gir 1) og 2) signaler om langsiktig retning
for valutakursen?

• Hva sier korttidsmodellene?
» Renteforskjeller
» Vekst/inflasjon
» Annen politikk (som Brexit)
» Oljepris
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Hva med de andre valutaene?

Hvordan resonnerer vi?
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PPP: USD for sterk, EUR for svak

Høyere renter i USA har bidratt (men mindre enn normalt). Når bekymrer underskuddet?

• EUR noen % for svak, men svak
konjunktur gir ingen støtte nå
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GBP:  Spill på Brexit! Men større oppsiden enn nedside?

• Ingen Brexit: +10%, kanksje +15

• Silkemyk Brexit: +5%

• Hard Brexit: -5%

• Kaos: -10%?



• Pundet falt rundt 12% etter Brexit-avstemningen i 2016, 
etter å ha falt nesten like mye før avstemningen. Pundet 
er 15% under snitt kjøpekraftsjustert kurs (PPP)

• GBP  vært forholds stabilt etter juni 2016, men små 
bevgelser opp og ned har trolig vært drevet av håp/tro 
om ulike Brexit-løsninger. 
» Pundet falt da mange annonserte motstand mot den 

foreliggende avtalen med EU. Noen ville ha mer med, andre 
mindre og ingen likte Nord-Irland-løsningen

• Tre (fire) (hoved)utganger på Brexit
1) Hard Brexit: Uten ny handelsavtale klar, godt mulig allerede 

29/3-19
2) Myk Brexit: A la den avtalen som Parlamentet stemte ned 

med STORT flertall mot tidligere i uken, men med tilstrekkelig 
forbedringer slik at flere tilstrekkelig mange bytter side. 
Krever stor velvilje fra gjenværende 27 EU-land for å 
imøtekomme britiske ønsker. Kan skje med dagens regjering 
eller en evt. Labour-regjering

3) No Brexit: I valget mellom hard Brexit eller fortsatt 
medlemskap er det i dag stort flertall i Parlamentet og trolig 
også i folket for no Brexit. Parlamentet kan vedta omvalg – og 
landet kan bli værende. Kan skje uavhengig av regjeringsparti

4) Utsettelse: Britene vet ikke hva de vil og EU vil ikke gi mer. 
Klarer ikke å ta noen beslutning, men av frykt for 1) vedtas en 
utsettelse

Britisk kaos: (Enda mer enn i dag). Vi kan ende opp med et britisk 
kaos, etterfølgende alle tre scenarier, mest sannsynlig som følge 
av (eller nødvendig konsekvens?) av 1) og 4)

Scenarie % ssh neste 6
mnd

GPB-indeks

Hard Brexit 30 -5%

Myk Brexit 20 +5%

No Brexit 20 +15%

Utsettelse 30 0

Britisk kaos -10%
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GBP: A long term good buy – or a goodby?

Pundet er billig, men om/når tap kan hentes inn henger på en helt upredikabel Brexit-prosess

Større oppside enn nedside for GBP

• Bare en hard Brexit vil trekke GBP klart ned 
» Hvorfor bare 5%? Fordi GBP allerede er svakt

• Betydelig oppside om myk eller ingen Brexit fremstår 
som mer sannsynlige

Veid sammen: +3% på GBP indeks

Vi  venter en styrking av NOK-indeks på 2 – 3%

Ikke noe klart GBPNOK-case, med mindre du er uenig i 
sannsynligheten for de ulike Brexit-alternativene!
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Lang sikt: For svak, trolig. Kort sikt: Tja, det var jo denne Brexiten…

Brexit brakk GBP rundt 10%. Forsatt usikkerhet om hva slags Brexit det blir (eller ikke blir)

• Vi venter en appresiering på 2%, basert på at UK trolig får en levelig Brexit-avtale med EU

• Risiko på oppsiden: En god avtale med EU (eller UK blir værende), GBP kan stige over 5%. 

• Risiko på nedsiden: Ingen avtale om Brexit, brudd, 5% ned godt mulig

GBP
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GBP nær “normal” vs. NOK. NOK er for svak vs. handelspartnerne

.. Og vi har ikke et klart case på GBPNOK
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SEK: Riksbanken og minus-rente kjører løpet. Men SEK uansett svak nok?

Problem: SEK har ikke noe “ankerfeste” (et gjennomsnitt)

• Oppside, om folket tåler normal 
rente: 10 – 15%

• Om folket ikke tåler normal 
rente: 0

• Nedsiden må være liten



• Hva er formålet? 
» Eksponering, risikoevne & -vilje. 
» Valutamiks inntekter/utgifter
» Selskapets inntekter vs. svingninger i rentene
» Risikoreduksjon eller risikotaking?

Strategier og råd: Valutasikring & rentesikring



• Hva er formålet? 
» Eksponering, risikoevne & -vilje. 
» Valutamiks inntekter/utgifter
» Selskapets inntekter vs. svingninger i rentene
» Risikoreduksjon eller risikotaking?

• Anslagene
» NOK for svak langsiktige utsikter forsiktig positive (om bolig holder). Kjøp
» USD er noe for sterk – bra short mot NOK
» EUR er langsiktige sett noe for svak, men kortidssmodeller sier den er for sterk
» GBP er mye et spill på Brexit, men har falt mye. Fristende å kjøpe, men stor risiko
» SEK har vært for svak, renten for lav. Bare svensk boligkrise kan holde renten og SEK nede

Strategier og råd: Valutasikring & rentesikring
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Prognoser

En sterkere krone mot det meste, markedet priser inn en svakere

Valuta Spot         3 mnd horisont                 6 mnd horisont

   Prognose        Marked       Prognose        Marked

I44 106,530         104,932         107,194                   103,334                   107,924                   

EURUSD 1,142              1,148              1,151                        1,153                        1,160                        

EURNOK 9,735              9,545              9,772                        9,355                        9,813                        

USDNOK 8,524              8,317              8,491                        8,110                        8,461                        

GBPNOK 11,211            11,044            11,219                     10,876                     11,228                     

SEKNOK 0,940              0,931              0,943                        0,922                        0,947                        

Renter (swap) Spot         3 mnd horisont                 6 mnd horisont

   Prognose        Marked       Prognose        Marked

NOK 3 mnd 1,26                 1,40                 1,35                          1,50                          1,39                          

NOK 5 år (v 3 mnd) 1,80                 1,80                 1,82                          1,90                          1,86                          

NOK 10 år (v 3 mnd) 2,06                 2,15                 2,09                          2,30                          2,12                          

USD 3 mnd (fra ED-futures) 2,75                 2,80                 2,72                          2,80                          2,72                          

USD 5 år 2,68                 2,70                 2,67                          2,80                          2,67                          

USD 10 år 2,79                 2,85                 2,80                          2,95                          2,80                          

EUR 3 mnd (fra ER-futures) -0,31               -0,28               -0,29                         -0,25                         -0,28                         

EUR 5 år 0,18                 0,30                 0,22                          0,40                          0,27                          

EUR 10 år 0,75                 0,85                 0,81                          0,95                          0,86                          
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