
 

  

Kortsiktige utfordringer  - nå også langsiktig? 

Markedene  ble tatt på senga av Brexit. Hva betyr dette for de langsiktige utsiktene for 
markedene? 

 
Juni ble en svært turbulent måned hvor Brexit 

avstemningen i UK dominerte markedene 

fullstendig. Etter fremgang for Nei-siden i 

første halvdel av måneden, svekket 

aksjemarkedene seg relativt betydelig medio 

juni. Dette rettet seg imidlertid opp frem mot 

avstemningsdatoen 23. juni, hvor markedene 

tilsynelatende var svært sikre på at UK ville 

forbli i EU til tross for at meningsmålinger var 

svært jevne. Brexit utfallet ga en svært rød 

fredag i aksjemarkedene. Etter dette har 

markedene imidlertid kommet tilbake igjen, og 

er gjennomgående på nivåer det var dagen før 

Brexit. 

 

 

Makroøkonomiske nyheter i skyggen, men 

gode 
Hvis vi konsentrerer oss om de rene 

makroøkonomiske dataene den siste måneden, 

har disse faktisk vært gjennomgående positive. 

Globalt peker industribarometre (PMI) klart 

oppover inn i juli (se figur neste side). Dette er 

tilfellet også i USA hvor også tall for privat 

konsum ser svært positive ut etter noen svakere 

måneder tidligere i år. Også i Europa har 

industribarometre vært positive, både for EMU 

området i sin helhet men også for de fleste 

toneangivende land. De siste tall for 

sysselsettingsutviklingen viser også fortsatt 

positive tendenser. Vekstmomentumet i Europa 

synes å ligge på rundt 1,5 %. Kina viste en viss 

annen tendens når det gjelder utviklingen i 

industri-PMI. Dette ble delvis motveiet av en 

viss oppgang for en av PMIene for 

tjenestesektoren. Samlet tyder 

korttidsindikatorer fra Kina fortsatt på en vekst 

rundt 6 %.  

 

I Norge har det den siste tiden kommet flere 

sterke økonomiske signaler, også her fra industri 

PMI målingen. I tillegg viste også 

arbeidsledighetstallene en forholdsvis positiv 

utvikling siste måned. Spesielt overraskende er 

det at de oljetunge regionene ikke opplever en 

videre økning i ledigheten. Sist, men ikke minst, 

steg detaljhandelen kraftig siste måned, dog 

etter flere svake måneder.  



 

  

Strategi 

Vi har ikke gjort endringer i strategien som 

følge av hendelsen i UK. De realøkonomiske 
konsekvensene av Brexit er vanskelig å anslå, 

bortsett fra at UK trolig vil bli hardest 

rammet. Mange forventer en klar effekt for 

EMU området også, men dette vil i det lengre 

bildet avhenge av EUs evne og vilje til å takle 

dagens utfordringer. Brexit er isolert sett 

ingen katastrofe (eksport fra EMU til UK 

utgjør 2-3 % av BNP i EMU), men markedene 

frykter spredning og i ytterste konsekvens en 

full oppløsning av EU og EURO. Dette tror vi 
er lite sannsynlig, og vi tror heller ikke de 

nære økonomiske konsekvensene for EMU 

området blir spesielt markante.   

 

Vår underliggende analyse er at global 

økonomisk vekst fortsetter, om enn i et 

moderat tempo, samt at vi ikke vil se en 

konjunkturtopp de neste 12 månedene. Når 

verdsettelse av aksjemarkedene i det store 

og hele samtidig er på den attraktive siden, 
velger vi fortsatt å ha en positiv 

grunnholdning til aksjer. Overvekten i aksjer 

er fremdeles konsentrert om internasjonale 

aksjer.  

 

Svaret på spørsmålet i tittelen på denne 

markedskommentaren er med andre ord nei – 

Brexit vil ikke endre de fundamentale 

forholdene på en slik måte at det forrykker 

vår måte å se verden på, verken de 
langsiktige realøkonomiske forholdene eller 

hvordan man skal vurdere verdsettelsen av 

aksjemarkedene. 

 

 


