
 

  

Bedre stemning i markedene. 

Markedene 
En etterlengtet rekyl fant sted i oktober. 

Globale markeder og Oslo Børs steg mellom 6 

og 8 %. Fravær av dårlige nyheter samt noen 

positive handlinger og signaler fra 

sentralbanker har bidratt til å underbygge 

markedene (rentekutt i Kina og varsel om 

mulig utvidelse av de pengepolitiske 

lettelsene fra den europeiske sentralbanken).   
 

Makroøkonomien – stimulanse fra 

sentralbankene 
Sist måned beskrev vi markedsuroen som kun 

delvis basert på fundamentale faktorer. Det 

viste seg å stemme. Oktober har vært preget 

av ganske nøytrale økonomiske nyheter. Til 

en viss grad har markedene fått støtte av 

sentralbanker i verden, i form av rentekutt i 

Kina og signaler om mulige forlengelser og 

utvidelser av kvantitative lettelser i EMU. 

Fremvoksende økonomier utenom Kina er 

fremdeles preget av svak vekst, men ikke av 

ytterligere svekkelse. I EMU-området tyder 

indikatorer som PMI og IFO 

(industriindikatorer) sammen med tall for 

forbruker tillitt på at økonomien i denne 

regionen vil vokse med over 1,5 %. 

Tilsynelatende svak BNP vekst i USA i 3. 

kvartal var mer en konsekvens av bedriftenes 

lagertilpasninger enn svakhet i 

etterspørselen (konsum og investeringer). 

For verden sett under ett synes 

vekstmomentumet nå rimelig uendret i 

forhold til for en måned tilbake ( 

 

 

se figur som viser at makronyheter kommer 

inn noe bedre enn forventet i de 10 største 
økonomiene).  Norske makroøkonomiske 

nyheter i oktober viser at veksten faller 

videre. Svake tall både i arbeidsmarkedet 

(ledigheten er nå på nivå med hva Norges 

Bank tidligere trodde var toppen neste år) og 

for detaljhandelen gir økt sannsynlighet for 

fortsatte rentekutt i Norge. Man kan ikke 

utelukke 0-rente i Norge neste år. 

 

Fortsatt overvekt aksjer 
Selv med betydelig oppgang i 

aksjemarkedene gjennom oktober er 

verdsettelsen i hovedsak nøytral til attraktiv. 

Unntaket er som vanlig det amerikanske 

aksjemarkedet hvor verdsettelsen fremdeles 

er over det langsiktige gjennomsnittet. Vi 

tror ikke dette vil være til hinder for en god 

utvikling blant annet i europeiske aksjer (se 

figur med differanse i verdsettelse). Overvekt 

i internasjonale aksjer med vekt på Europa 
samt en viss overvekt i norske aksjer er 

dermed fremdeles vår anbefaling. 

 

 


