
 

  

Inntjening og sentralbanker i fokus 
Markedene normaliserte seg ytterligere i løpet av mars. 
Sentralbanker på begge sider av Atlanteren bidro  også til en 
mer positiv  stemning i markedene. 

Arbeidsmarkedsstatistikk for mars viste fortsatt god 

sysselsettingsvekst samtidig som vi fikk bekreftet at flere 

melder seg som arbeidssøkende. Det siste er viktig i forhold til 

hvor lenge denne økonomiske oppgangen kan vare (se figur 

under). Større arbeidskraftreserver betyr at vekst i 

sysselsetting, som går sammen med generell økonomisk 

vekst, kan pågå lenger uten at  lønnsvekst og tilhørende 

inflasjon øker for raskt. 

 

 

 

 
Markedene fortsatte i en positiv tendens gjennom mars etter å 

ha snudd i midten av februar. I Norge steg aksjemarkedet 1 % 

mens internasjonale aksjer steg 6 % målt i lokal valuta. 

Kredittmarkedet i Norge snudde også ettertrykkelig ved 

begynnelsen av måneden, blant annet som følge av økende 

oljepris samt positive tiltak fra den europeiske sentralbanken 
ECB. Markedsutvikling i aksjer og kredittpremier hittil i år er 

illustrert i figuren under. 

Global vekst  
Markedenes frykt for svak global økonomisk vekst har avtatt 

videre i mars.  Dette ser vi indikasjoner på i figuren over til høyre 

som viser at selv om makrodata fortsatt kommer inn under 

forventningene (linjene er under 0-streken), er dette i avtagende 

grad tilfelle.  

 

Imidlertid har amerikanske nøkkeltall på marginen vært noe 

skuffende den siste måneden, særlig etter at tall for januar ble 

signifikant nedjustert. Tall i februar har imidlertid vært bedre og 

bedriftsundersøkelsen ISM antyder at nedgangen i industrien det 
siste halvåret er i ferd med å snu. 
 

I Europa viser også bedriftsundersøkelser at industrien trolig 

vil vokse noe sterkere den nærmeste tiden. ECB viste igjen 

handlekraft og evne til å overraske markedene ved å utvide 

programmet med kjøp av verdipapirer i markedet 

(«kvantitative lettelser»). I tillegg har sentralbanksjefen i USA 

uttalt seg «duete» i mars, det vil si at hun har gitt uttrykk for 

at FED vil være svært forsiktig med å heve renten fremover. 

 

 



 

  

 
I Kina er det ingen dramatiske endringer i det økonomiske 
bildet. Bedriftsundersøkelser fra industrien viste en viss 

oppgang inn i april, men i det store og hele ser vi et bilde av en 

økonomi som vokser litt svakere enn myndighetenes mål på 6,5 

– 7 %. Dog er det ingen vesentlig endring i bildet, og ulike tall 

fra boligmarkedet viser positiv utvikling for tiden. Dette er 

viktig fordi boligmarkedet er en av de sektorene som potensielt 

representerer en trussel mot stabiliteten i kinesisk økonomi 
som følge av meget høye investeringer over lang tid i denne 

sektoren.  

  

I Norge har vi tidligere meldt om overraskende lite negative 

effekter fra oljesektoren over i andre næringer. Heller ikke 

gjennom mars har vi sett slike tegn, og jo lenger tid som går 

desto lavere er sannsynligheten for et alvorlig tilbakeslag for 

norsk økonomi som helhet. 

 
 Hva med inntjeningen i selskapene? 
Vi har tidligere diskutert svak inntjeningsutvikling i ulike markeder 

(se også tema i Nyhetsbrevet). Inntjeningsforventingene på Oslo 

Børs har falt kraftig, men ikke utelukkende som følge av fallende 
oljepris. Det har også vært en nedjustering av forventet inntjening i 

EMU (se  siste figur). Det er for tidlig å si endelig, men tilsynelatende 

har inntjeningsforventningene nå stabilisert seg. Resultatsesongen 

for Q1, som starter i løpet av kort tid, vil være viktig for retningen 

videre. 
 

Strategi 
Vi opprettholder anbefalingen om å overvekte aksjer, jevnt 

fordelt mellom norske og internasjonale aksjer. Til tross for 

stigende aksjemarkeder siste måned er aksjemarkedene 

gjennomgående under nivået fra begynnelsen av året, og vi 

vurderer aksjemarkedene som relativt attraktivt verdsatt. Det 

samme gjelder kredittmarkedene, hvor kredittpremier i 

høyrentesegmentet til tross for klar reduksjon siste måned, 

fremdeles vurderes som attraktive.  

 

 


