
 

  

Stabilisering i markedene 

Markedstumultene fortsatte inn i februar, 
men fra midten av måneden har alle markeder 
hentet seg noe inn. Det er lite vesentlig 
endring i fundamentale forhold gjennom 
måneden, noe som indikerer at markedene 
delvis har vært styrt av frykt. 

Signaler om svakere vekst  forekommer 

hyppigere enn faktiske resesjoner. Vi tror ikke 

at den makroøkonomiske konjunkturfasen er 

så moden nå at det er naturlig med en 
resesjon. Det er stort avvik mellom regioner 

men også i USA, som er i en mer moden fase 

enn for eksempel Europa, er det i sum ikke 

faretruende eksesser i økonomien (figuren 

under illustrerer  hvordan vi vurderer de ulike 

regionene/landene).  

 

 
Det norske aksjemarkedet endte i pluss etter 

gjeninnhenting i siste halvdel av måneden. 

Oljeprisen steg, noe som ga Oslo Børs et 

kraftigere løftenn internasjonale aksjer, som 
sluttet akkurat under 0-streken i februar. 

Figuren under illustrerer stemningsskiftet i 

februar, både i kreditt og aksjemarkedene. 
 

Frykt for global vekst 
Markedene har blant annet vært preget av frykt 

for avtagende økonomisk vekst og fare for 

resesjon. Noen indikatorer  (se figur under) tyder 

på svakere global vekst, som for eksempel PMI 

indeksene (bedriftsundersøkelser om utvikling i 

produksjon, ordre etc.). Imidlertid er «harde tall» 

som industriproduksjon og detaljomsetning 

mindre negative.  
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I Norge har det lenge vært slik at svekkelsen i 

oljerelaterte sektorer har hatt lite effekt på 

resten av økonomien (se figur over). Det er 

ingen endring i dette bildet ved begynnelsen 

av mars. Økonomien viser så langt en 

overraskende sterk motstandskraft mot 

negative impulser fra oljesektoren. Vi tror 

fortsatt at andre deler av norsk økonomi vil 

svekkes fremover, men faren for et alvorlig 

tilbakeslag i norsk økonomi som helhet synes 
redusert.  
 

Inntjeningsresesjon? 
Både i Norge, Europa ellers og USA har det vært 

en negativ inntjeningsutvikling, særlig i 4. 

kvartal. Dette er dels en effekt av lav oljepris (i 

særlig grad i Norge) og tilhørende svake 

resultater for energiselskaper, men det er også 

andre sektorer hvor selskapene har en negativ 

inntjeningsutvikling. En årsak kan være at lave 

oljepriser slår rett inn i energiselskapenes 
resultater mens direkte og indirekte positive 

effekter av lavere oljepris enda ikke har vist seg i 

selskapenes resultater. 
 

Strategi 

Verdsettelse av aksjer og kredittobligasjoner 

kombinert med at vi anser det som relativt 

lite sannsynlig med en økonomisk resesjon 

det nærmeste året gjør at vi opprettholder 

anbefalingen om overvekt i norske og 

internasjonale aksjer (spesielt europeiske 

aksjer). High yield markedet fremstår også 
som attraktivt gitt de høye nivåene man ser 

på kredittpremier (figur under), spesielt i det 

norske markedet. 

 

 


