
Aksjesmell i Kina, Hellas i krise og fallende råvarepriser – kan vi vente oss uvær i 

markedene i høst?  

Sommerværet og aksjekurser 

Sommerværet i Norge oppleves som 

dårlig, og spørsmålet er om vi har med 

uvær i vente i markedene? Sommerværet 

har hatt liten innvirkning på resten av 

årets aksjeavkastning (under) – heldigvis 

får vi si - selv om væravviket fra normalen 

på østlandet kun var -0,3 grader i juli  
 

 

Kina og Hellas i sentrum 

Aksjefallet i Kina dominerte nyhetsbildet i 

sommer, men var sannsynligvis kun en 

boble som brast, og indikerer ikke at 

kinesisk økonomi er i fritt fall. Hellas-

krisen er midlertidig løst, og selv når det 

så som mørkest ut i begynnelsen av juli 

oppførte markedene seg sivilisert. Dette 

understreker vårt poeng om at Hellas’ 

eventuelle exit fra Euroen er et problem 

først og fremst for Hellas selv. 
 

startet i 2009 og er således 6 år lang. Det 

faktum at oppgangen så langt har vært svak 

bidrar til at vi fremdeles tror vi har en del tid 

igjen før den topper. Dette er en svært viktig 

vurdering som vi bruker mye tid på å 

analysere. 

 

 

 

Verdsettelse 

Verdsettelsen av aksjemarkedene (illustrert 

ved pris-bok grafen for Oslo Børs) viser at det 

norske aksjemarkedet  er fornuftig priset. 

Også internasjonale aksjer fremstår som 

attraktivt priset, med unntak av USA som vi 

mener er høyt priset.  

Vi ser  fremdeles  bra potensial e i 

aksjemarkedet, først og fremst 

internasjonalt. Denne strategien er reflektert 

i vårt kombinasjonsfond Swedbank Allokering 

(les mer her) 

 
 Langsiktige investeringer  

Det er viktig ikke å fokusere på kortsiktig 

støy og irrelevante faktorer når man skal 

tenke investeringsstrategi. Vi fokuserer på 

verdsettelse av de ulike aktiva klassene 

samt det langsiktige fundamentale 

makroøkonomiske bildet. Det sentrale 

spørsmålet er hvor lenge makro 

oppgangen varer. Når oppgangen topper 

ut og går over i resesjon (nederste del av 

figuren til venstre), har som regel 

markedene allerede reagert kraftig 
negativt. Inneværende oppgang  


