
 

  

Fortsatt volatile markeder, men grunn til optimisme? 

Markedene 
Korreksjonen fortsatte i september og vi fikk 

et andre ben ned i løpet av måneden. Dette er 

vanlig i den type marked vi er inne i for 

øyeblikket. For måneden som helhet var 

utviklingen imidlertid vel så negativ i 

høyrentemarkedet hvor kredittpremier steg 

vesentlig, både i Norge og internasjonalt. 
 

Fremvoksende økonomier og Kina 
Uroen rundt fremvoksende økonomier, og da 

spesielt Kina, fortsatte også i september. I 

figuren under ser vi imidlertid at avtagende 

kinesisk vekst har vært et faktum i flere år 

allerede, og definitivt ikke representerer noe 

nytt. Vekstavmatningen i Kina har skjedd 

samtidig som veksten i resten av verden har 
vært relativt stabil. Med mindre kinesisk 

økonomi brått skulle falle utenfor en klippe, 

hvilket ikke er vår forventning og heller ikke 

støttet av de seneste nøkkeltall, tror vi mye 

av effektene fra svakere økonomisk vekst 

allerede er reflektert i råvaremarkeder og 

vekstforhold i verden for øvrig.  

 

 

 I Europa og USA tyder fremdeles nøkkeltall på 

at veksten fortsetter på forholdsvis bra 

nivåer. For verden totalt fremover tror vi 

derfor at veksten vil fortsette i et godt nok 

tempo.  

 

Overvekt i norske aksjer 

Vi anbefalte for en måned tilbake gradvis å 
øke eksponeringen mot norske aksjer. Vi har 

ikke endret syn på dette. Overvekt i 

internasjonale aksjer samt en viss overvekt i 

norske aksjer er derfor vårt råd ved 

inngangen til oktober. Aksjer fremstår nå 

generelt som attraktivt priset. Det samme 

gjelder høyrentemarkedet hvor 

kredittpremiene er høye, både i forhold til det 

lange gjennomsnittet og i forhold til hvor vi 

er i syklusen.  
Korreksjoner er vanskelig å spå, både med 

hensyn til dybde og lengde. Denne er allerede 

blant de dypere  vi har sett. Vi tror at dette er 

et godt tidspunkt for å ha en relativt høy 

eksponering mot aksjer og 

høyrenteobligasjoner.   

 

Se figuren under for aksjemarkedsutvikling i 

etterkant av korreksjoner 

 

 

 


