
 

  

2016 – Déjà vu (igjen) ? 

De siste årene har  tilsynelatende gitt 
skuffelser når det gjelder økonomisk vekst i 
verden. På begynnelsen av året har det vært 
forventninger om god økonomisk vekst , men 
disse forventningene har måttet bli 
nedjustert, senest for 2015 som vist i figuren 
under. Vil 2016 bli annerledes? 

Makroøkonomiske utsikter 
2016 vil trolig ikke gi høyere vekst enn 2015 

for global økonomi og i Norge vil veksten 
trolig bli lavere enn i fjor, til tross for en 

allerede svak vekst. Vi tror imidlertid ikke på 

en full sprekk for norsk økonomi, blant annet 

som følge av valutahjelp (svakere NOK) 

 

Amerikansk økonomi vil utvikle seg om lag 

som i 2015. I forhold til vårt markedssyn er 

det en kritisk forutsetning at USA ikke vil 

oppleve en klar økonomisk tilbakegang i 

2016. Arbeidsmarkedet er tilsynelatende 
stramt, men det er trolig noe skjulte reserver i 

arbeidsmarkedet fremdeles. Andre indikatorer 

som privat sparerate, investeringsnivåer etc. 

er heller ikke forenlig med snarlig klar 

økonomisk tilbakegang.  

 

Europeisk økonomi har stort sett forløpt som 

antatt i 2015, og er samlet sett fremdeles i 

en tidlig fase av den økonomiske oppgangen. 

For fremvoksende økonomier venter vi at 
2016 blir uendret eller noe bedre enn 2015. 

Nedgangen har allerede vart i flere år for de 

fleste av disse landene.  

 

Risikofaktorer 

Det er en del kjente risikofaktorer for vår 

vurdering av det fundamentale forløpet for 

verdensøkonomien. Kina har lenge 

representert en slik stor usikkerhetsfaktor. Vi 

kan imidlertid observere at kinesisk industri 
(konsentrert i Nord-Kina) allerede opplever 

resesjonslignende tilstander. Dette har gitt 

ringvirkninger til andre land, som Australia, 

deler av EM og Norge. Spørsmålet er om disse 

ringvirkningene blir sterke utenfor 

råvaresektorer og råvareeksponerte 

økonomier. Vår analyse tilsier at dette ikke vil 

være tilfelle. En annen risikofaktor er at 

amerikansk økonomi er nærmere toppen enn 

antatt (dvs. at vi er nærmere en ny 
økonomisk nedgang). Selv om dette ville bli 

moderert av at andre regioner ikke er i 

nærheten av en konjunkturtopp, kunne et 

slikt scenario allikevel gitt utfordringer for 

aksje- og kredittmarkeder i verden. 

 

 

2015 
Et lite førjulsrally var ikke tilstrekkelig til å gi 

positiv avkastning i desember.  Året endte 

imidlertid positivt for aksjer, både i Norge (6 %) 

og verden (1 % i lokal valuta og 18 % målt i 

NOK!). Kredittmarkedene her hjemme og 

internasjonalt opplevde et turbulent år og 

avkastningen endte i minus for året både for 

amerikansk og norsk høyrente , målt som snitt 

av høyrentefond i Norge (Swedbank Høyrente 

endte med positiv avkastning i 2015).  

 

Ett år tilbake ventet vi høyere vekst i 2015 

kontra 2014. Fasiten vil trolig vise at veksten 

ble noe lavere (anslagsvis 3,0 %). 2015 er 

dermed det 4. året på rad med avtagende 

vekstforventninger gjennom kalenderåret. 

Spesielt skuffet de fremvoksende økonomiene 

(EM), inklusive Kina.  
 



 

  

Basert på fundamental utvikling samt 

verdsettelse venter vi igjen at aksjer er den 

aktivaklassen som vil gi høyest avkastning i 

2016. Dette gjelder også norske aksjer hvor 

NOK-svekkelsen vil gi medvind for mange 

toneangivende norske selskaper. 

Aksjemarkedet i EMU området ventes 

imidlertid å utvikle seg enda bedre.  

 

I løpet av 2. halvår 2015 økte kredittpremier, 

både de mest sikre obligasjonene 

(”Investment Grade”) og 

høyrenteobligasjoner markant. Lav oljepris 

med tilhørende problemer innenfor denne 

sektoren (som er viktig spesielt i Norge men 

også i det amerikanske markedet) 

foranlediget denne premieutgangen. 

Imidlertid er også andre sektorer negativt 

påvirket. Kredittpremiene  (figur under)for 

markedet som helhet priser inn kraftig økning 

i mislighold som gjerne går sammen med en 

klar økonomisk oppbremsing . Vi tror ikke vi 

får oppleve resesjonslignende tilstander i 

amerikansk eller global økonomi i 2016. 

Samtidig er oljeprisen på et nivå som ikke er 

forenlig med langsiktig balanse i 

oljemarkedet. Vi tror oljeprisen vil stige 

utover i 2016, og selv om dette nødvendigvis 

ikke gir noen umiddelbar positiv effekt for 

oljeserviceselskapene, vil det gi noe bedre 

klima for høyrenteobligasjoner i løpet av 

2016. 

 

Vi tror på et relativt positivt år for aksjer og 

kreditt, men erkjenner at vi er i siste halvdel 

av en oppgangsfase for disse markedene. Det 

er derfor ekstra god grunn til å være årvåken i 

forhold til nye og gamle risikofaktorer. 

 

 

Markedsutsikter 2016 
Vi tror veksten globalt blir tilstrekkelig sterk til 

at aksjemarkedene vil fokusere på verdsettelse 

i det kommende året. Erfaringene de siste 

årene har vist oss at moderat vekst er 

tilstrekkelig for  en positiv utvikling i aksje og 
kredittmarkedene.  Med unntak av USA er det 

vår oppfatning at aksjemarkedene ikke er høyt 

priset. Europa er snarere under normalen. For 

verden sett under ett er aksjer verdsatt om lag 

som det lange gjennomsnittet (se figur under). 

I Norge er det olje og oljeservice selskapene 

som bidrar til at markedet totalt sett er under 

normalt priset, mens markedet utenom 

oljerelatert er normalt priset (figur under).  

 
 


