
 

  

Det stunder mot jul 

Markedene 
Etter en kraftig rekyl i oktober var 

stemningen noe mer sober i november. 

Norske aksjer steg ca 2 %, om lag det samme 

som globalt målt i NOK. Det nærmer seg jul 

og kanskje ligger forholdene til rette for et 

hyggelig julemarked? (se egen artikkel i 

Nyhetsbrevet om sesongeffekter) 
 

Nyhetsbildet rimelig uendret 
Makroøkonomiske nyheter i november har 

gitt et sterkere bilde av europeisk økonomi, 

hvor ulike forventnings- og 

industribarometre indikerer en god 

underliggende vekst i økonomien. I USA 

varsler de såkalte PMI indeksene (barometer 

for næringslivet) om lag uendret vekststyrke i 

økonomien. Tall for lønnsveksten hoppet opp 

siste måned og kan indikere at 

arbeidsmarkedet er i ferd med å strammes til. 

Korttidsindikatorer i Kina var rimelig uendret 

gjennom november, men med en etterlengtet 

stabilisering i en sentral PMI indikator. I Norge 

er det fortsatt svekket vekststyrke som er 

melodien, til tross for noe bedre konsumtall 

for oktober.  

For verden under ett er vekstsignalene 

rimelig uendret gjennom november. Global 

PMI indikerer vekst på om lag trend eller 

marginalt over trend. 

Når det gjelder vurdering av varigheten av 

den globale økonomiske 

konjunkturoppgangen, er det grunner til at 

denne kanskje ikke er like synkron som i 

tidligere historiske faser.  

Tall fra USA kan indikere at vi er nærmere 

konjunkturtoppen der enn tidligere antatt 

(lønnsvekst og investeringsutvikling). 

Imidlertid er det andre forhold i USA som 

demper faren for et hardt, tradisjonelt 

tilbakeslag.  

 

Fortsatt overvekt aksjer 

Gjeldsnedbygging og høy sparerate i 

husholdningssektoren er atypiske kjennetegn 

i forkant av en resesjon. I tillegg er USA 

uvanlig langt foran Europa i konjunkturfasen. 

Dette betyr for det første at det er mindre 

sannsynlig med en nærstående global 

oppbremsing, og for det andre at en eventuell 

oppbremsing i så fall vil være klart mindre dyp 

enn vanlig. 

Samtidig er globale aksjer generelt nøytralt 

priset med relativt stort sprik mellom 

regioner. Amerikanske aksjer er høyt verdsatt 

mens europeiske aksjer er på den attraktive 

siden.  Det samme gjelder norske aksjer. Vi 

fortsetter derfor å anbefale en overvekt i 

aksjer, noe mer internasjonalt enn i Norge, 

men med klar overvekt mot Europa og 

tilsvarende undervekt mot USA. Det er også 

god verdi i deler av kredittmarkedene, 

spesielt i Norge. 

 

 


