
 

  

En uvanlig start på året 

2016 startet usedvanlig svakt, noe som er 
svært sjelden å se i årets første måned. Oslo 
Børs falt mer enn 8 % og internasjonale 
aksjer falt 7,5 %. Kredittpremier kom også 
videre opp, og ga negativ avkastning i januar.  
Et varsel om dårlige tider eller en 
kjøpsmulighet? 

Makroøkonomiske nyheter uendret 
Januar måned har ikke gitt signifikant ny 

informasjon om tilstanden i 
verdensøkonomien slik vi vurderer det. 

Veksten i USA var tilsynelatende svak i 4. 

kvartal, men mye av dette skyldtes lavere 

lager og ikke svakere etterspørsel.  

 

I Kina tyder også tall fra 4. kvartal og 

desember på at vekststyrken er om lag 

uendret. Selv om noen indikatorer i EMU 

området har vært marginalt svakere den siste 

måneden, tyder det ikke på at veksten skal 
avta i denne regionen. I sum betyr dette at 

verdensøkonomien vokser videre i et moderat 

tempo (se figur nederst til venstre).  

 

I Norge er det fremdeles overraskende lite 

negative andre runde effekter fra en svekket 

oljesektor. Disse effektene vil imidlertid 

komme uten at de vil lede til full stopp i norsk 

økonomi. 

 
Strategi 

Vi har et sterkt fokus på antatt gjenværende 

tid av konjunktursyklusen. Vi har tidligere 

pekt på at USA er lengst frem i denne 

syklusen av de utviklede økonomiene. Vi 

vurderer det fremdeles slik at USA ikke vil gå 

inn i en resesjonslignende tilstand de 

nærmeste 1-2 årene. Europa er videre klart 

bak USA i den økonomiske syklusen. Dette er, 

sammen med fornuftig verdsettelse av 
aksjemarkedene, bakgrunnen for at vi 

anbefaler å øke vekten mot aksjer etter siste 

måneds fall. 

 

Vi tror også at oljeprisen vil komme godt 

høyere i løpet av 2016, noe som vil 

begunstige norske aksjer spesielt. Økt vekt i 

aksjer gjøres da ved å øke eksponeringen mot 

norske aksjer, som tidligere har hatt en lavere 

overvekt enn internasjonale aksjer. Norske 
aksjer er utvilsomt blitt billigere den siste 

måneden. Oljemarkedet er trolig varig endret, 

og det kan være vanskeligere å være like 

sikker på at «gamle» verdsettelseskriterier er 

like gyldige som tidligere. Uansett er det vår 

vurdering at verdsettelse ikke er til hinder for 

en god avkastning gjennom resten av 2016.  

 

Oljestyrte markeder 
Aksje- og kredittmarkedene utviklet seg i 

tandem med oljeprisen (se figur under), som 

falt helt til 28 USD/fat på det laveste i januar. 

Tilsynelatende tolker aksje- og 

kredittmarkedene svakhet i oljeprisen som 

svakhet i verdensøkonomien. Tall for 

oljeetterspørsel viser imidlertid at denne 

trender klart oppover. Slikt sett tolker vi 

oljepris svekkelsen mest som en 

tilbudssideeffekt.  
 


