
 

  

Uro i markedene? 

Markedene 
Aksje- og kredittmarkedene opplevde en 

alvorlig korreksjon gjennom august. Norske 

aksjer falt 7 % mens globale aksjer var ned ca 

5 % (i NOK). Fra foreløpig topp i vår er de 

fleste aksjemarkeder ned mellom 10 og 20 %. 

Norge er ned 16 % (figur under). Korreksjoner 

er notorisk vanskelig å treffe og lengde og 

dybde likeså. Vi mener allikevel at det vi 

opplever nå er nettopp en korreksjon og ikke 

starten på noe mer alvorlig.   
 

Makroøkonomien – nyhetsstrømmen mer 

som ventet 
Figuren øverst til høyere viser hvordan 

makroøkonomiske nyheter kommer inn i 

forhold til forventningene i USA, 

fremvoksende økonomier og Europa. 

Hovedbildet er at nyhetsstrømmen i 

tiltakende grad kommer inn som forventet. I 

august er det først og fremst Kina som 

virkelig voldte problemer for markedet. Selv 

om nyhetene har vært på den negative siden 

har de ikke på noen måte varslet en 

akselererende svekkelse.  Endring av 

kursregime for den kinesiske valutaen ble 

tolket som en devaluering, noe som igjen ble 

tolket som et varsel om en svak utvikling i 

kinesisk økonomi. Kina har lenge vært største 

trussel for vårt positive markedssyn. Vi tror 

imidlertid fortsatt ikke at nedgangen i det 

korte bildet blir sterk nok til å dra resten av 

verdensøkonomien med seg i en 

resesjonslignende tilstand. 

 

 

 

I USA og Europa fortsetter nøkkeltall å 

indikere at veksten forblir på et akseptabelt 

nivå. Det er et åpent og kanskje ikke så viktig 

spørsmål om sentralbanken i USA vil heve 

renten i september. De siste tids 

markedsuroligheter reduserer 

sannsynligheten for dette. Uansett tror vi 
aksjemarkedet tåler rentehevinger så lenge 

sentralbanken ikke truer veksten i 

økonomien. Vi tror sentralbanken vil gå svært 

forsiktig frem det nærmeste året. 

 

Fra nøytral til overvekt i norske aksjer 

Vi ser for oss at verdensøkonomien fortsetter 

å vokse i et akseptabelt tempo også fremover 

gjennom de neste årene. Verdsettelse av 

aksjemarkedene har etter siste tids kursfall 
gått fra å være nøytralt priset til relativt 

attraktivt priset (P/B var under 1,5 på det 

laveste). Vi endrer anbefalt markedsstrategi 

ved å øke fra nøytral til en viss overvekt i 

Norge. Urolighetene som gjør seg gjeldende 

anses følgelig som en korreksjon, og 

strategiendringen anbefales gjennomført i 

løpet av september.   

 

 


