
Pause i oppgangen?
Videre oppgang i markedene gjennom april 
både i aksje- og kredittmarkeder på tross av 
bekymring rundt inntjeningsutviklingen i de 
børsnoterte selskapene. På lengre sikt ligger 
forholdene fortsatt til rette for at 
aksjemarkedet gir en høyere avkastning enn 
andre aktivaklassaer, men i det korte bildet er 
det kanskje mangel på positive drivere som  
kan løfte markedet videre?

I Europa var veksten i 1. kvartal klart sterkere 
enn ventet, men foreløpig har man ikke 
detaljer som kan belyse hva dette skyldtes. 
Videre er det også positivt å merke seg at 
utlånsundersøkelsen til sentralbanken viser 
fortsatt lettelser i bankenes vilkår overfor 
bedriftene. 

Veksten i Kina var overraskende svak i 1. 
kvartal men andre indikatorer har ikke gitt et 
like negativt bilde. I fremvoksende økonomier 
ellers har makroøkonomiske nyheter 
gjennomgående vært bedre enn markedet har 
ventet (se figur over)

Den positive stemningen i aksje- og 
kredittmarkedene fortsatte også gjennom april. 
Oslo Børs steg hele 5 %, blant annet støttet av en 
stigende oljepris. Internasjonale aksjer var opp 
ca. 1 % i lokal valuta, men en sterkere NOK ga 
negativ avkastning målt i NOK. Kredittpremier 
falt gjennom april også, ledet av utviklingen 
internasjonalt, spesielt innenfor energirelaterte 
selskaper. I figuren under ser vi kredittpremie 
mot stat for amerikanske energiselskaper. Etter 
voldsom utgang høsten 2015 og inn i 2016 har 
premien falt betraktelig igjen, i takt med 
stigende oljepris. Vi har sett noe av det samme i 
Norge, men ikke i samme utstrekning

Global vekst 
Makroøkonomiske nyheter i april har vært 
forholdsvis nøytrale. Etter svekkelsen ved 
inngangen til året, blant annet synlig gjennom 
PMI indikatoren (bedriftsbarometer), har rekylen 
vært noe svakere enn man kunne håpe på. 

I USA var veksten i BNP svak i 1. kvartal. Dette var 
som ventet og noen temporære faktorer forklarte 
deler av dette. 



Inntjeningsestimater
Inntjeningsutviklingen hos selskapene har vært 
svakere enn den generelle økonomiske veksten 
skulle tilsi (figur øverst til høyre). Svake 
råvarepriser, og da spesielt oljepris, er en viktig 
grunn til dette men også justert for dette har 
inntjeningsutviklingen vært svak. Resultatene fra 1. 
kvartal rapportering har så langt vært ganske bra i 
Norge og Europa for øvrig, vel og merke når vi ser 
mot hva som var forventet. Vi tror fremdeles 
inntjeningen vil bedres fremover, delvis som følge 
av fortsatt stigende oljepriser. Imidlertid 
representerer utviklingen en usikkerhetsfaktor. 

Strategi
Vår allokeringsstrategi er bygget på to pilarer; 
vurdering av den makroøkonomiske syklusen 
samt verdsettelse av markedene. Vår vurdering 
er fortsatt at vi ikke vil se en global resesjon det 
nærmeste året. Samtidig er verdsettelsen av 
aksjemarkedene fremdeles på den attraktive 
siden når vi ser på P/B forholdet. Vår 
grunnholdning til aksjer er derfor positiv. 

En løpende risikovurdering tilsier imidlertid at 
vi anbefaler en nøytralvekt i norske aksjer den 
nærmeste tiden samtidig som overvekten mot 
internasjonale aksjer opprettholdes (med 
relativ overvekt europeiske aksjer). Figuren 
nede til høyre illustrerer at verdsettelsen av 
det norske aksjemarkedet er noe utfordrende i 
det korte bildet (markedsverdi i forhold til 
neste 12 måneders forventet inntjening).

Redusert aksjevekt motsvares av en økt 
eksponering mot sikre kredittobligasjoner 
(investment grade). 


