
 

  

Markeder i god sommerstemning 
Økte aksjekurser og lavere kredittpremier – er markedene for optimistiske før høsten setter inn ? 

 
Selv om markedene umiddelbart ble svært overrasket over 

utfallet av folkeavstemningen i UK, har de siste 6 ukene gitt 

god avkastning i aksje- og kredittmarkedene verden over. Av 

figuren under ser vi at alle aksjemarkeder har steget betydelig 

etter første negative reaksjon på Brexit. Overraskende nok har 

aksjene i UK klart seg best, vel og merke målt i GBP som har falt 

klart mot andre valutaer.   

 

 

I USA var BNP vekst i 2. kvartal tilsynelatende veldig svak (1,2 % 

vs. 2,5 % forventet). Imidlertid skyldtes mye av avviket justering 

av lager i bedriftene samt meget svake oljeinvesteringer (som 

trolig nå bunner ut). Husholdningene fortsetter å bruke penger i 

relativt høyt tempo, og er desidert viktigste kilde til vekst i 

amerikansk økonomi.  

 

I Europa har industribarometre vist klar svakhet i UK men fortsatt 

bra nivå på kontinentet. BNP veksten for EMU i 2. kvartal var 

lavere enn i 1. kvartal, men fortsatt noe bedre enn ventet. 

Myndighetene offentliggjorde 29. juli også en mye omtalt 

stresstest av banksektoren i EU. Denne var imøtesett med 

spenning, bl.a. pga. problemer knyttet til banksektoren i Italia. 
Imidlertid var det ingen store negative overraskelser i 

stresstesten, noe som i seg selv må betraktes som positivt.  

 

Selv om norske makroøkonomiske tall har vært mer blandet i juli, 

er hovedkonklusjonen at Norge trolig har sett det verste av 

konsekvensene fra fallet i oljeprisen.  

 

Få nye makroøkonomiske signaler i juli 
Makroøkonomiske nyheter globalt har vært nøytrale gjennom juli, 

etter overvekt av positive nyheter i juni. Figuren til høyre viser 

hvordan makro-tall kommer inn i forhold til forventningene. Når 

linjen er over 0-streken, er det overvekt av positive overraskelser. 

 

 



 

  

Selskapene har nå i stor grad rapportert resultater for 2. 

kvartal. Forventningene har vært relativt lave, men 

resultatene har overgått forventningene i større grad enn det 

som er vanlig. Dette gjelder både i Norge, EMU og USA.  

 

Strategi 

 

Høsten har tradisjon elt vært den årstiden som har gitt mest 

volatilitet i aksjemarkedene. Vi legger imidlertid mer vekt  på 

langsiktige parametere, og ønsker således ikke å gjøre 
endringer i porteføljestrategien inn i august. Dette innebærer 

at vi anbefaler fortsatt overvekt i aksjer (nøytral i Norge og 

overvekt internasjonalt – spesielt i EMU). Verdsettelsen av 

aksjemarkedene er fremdeles nøytral til attraktiv (se grafer til 

høyre som viser hhv. verden, EMU og Norge).  

 

Vi vurderer verdsettelse ut fra langsiktige nøkkeltall som 
markedsverdi ift. bokførte verdier samt syklisk justerte P/E  

forholdstall.  Vi ser heller ikke en stor fare for at global vekst 

faller markant fra dagens nivåer det nærmeste året. I sum gjør 

dette at vi mener det er fornuftig å ha en noe høyere 

allokering mot aksjer enn «normalt». 

 

 


