
 

  

Korreksjon eller krakk – hvordan se forskjell? 
Det er urolige tider på verdens aksjemarkeder og de fleste aksjemarkeder har falt mellom 10 og 20 % fra 

toppen. Hva kjennetegner egentlig de store nedturene i aksjemarkedet? 

Oslo Børs halvering hvert 5. år 
Oslo Børs halverer seg  i snitt hvert 5. år. 

Dette har vært et mønster i det norske 

aksjemarkedet over lang tid (figur under). Vår 

investeringsfilosofi når det gjelder 
overordnet markedsstrategi (over eller 

undervekt aksjer) er i hovedsak basert rundt 

to pilarer. Dette er verdsettelse av 

markedene (dyrt eller billig) og en vurdering 

av hvor vi er i den makroøkonomiske 

syklusen. Vi mener at disse  to pilarene gir et 

godt grunnlag for å avgjøre om vi står  

overfor en korreksjon eller et krakk 
 

Hvordan resesjon påvirker markedene 
Figuren til høyre viser utviklingen i det 

amerikanske aksjemarkedet samt den 
makroøkonomiske utviklingen (nederste del 

av grafen). Stigende linjer i nederste del av 

figuren indikerer en rask økonomisk vekst (og 

motsatt). Når veksten har vært sterk over 

lang tid begynner økonomien typisk å bli 

overopphetet (arbeidsledigheten er lav, 

investeringer har gått mye opp etc). På det 

tidspunktet får man gjerne en ny resesjon 

med tilhørende fall i selskapenes inntjening 

og ditto fall i aksjemarkedene.  
 
 

Vår vurdering er at en ny topp i økonomien ikke vil 

finne sted før om minimum 2 år i USA (grå linje 

som er fremskrevet til slutten av 2017). Til tross 

for at vi tror makrosyklusen er lenger fremskreden 

enn offisielle estimater (OECD tall i oransj) 

vurderer vi det som lite sannsynlig at 
aksjemarkedet blir «tatt» av en resesjon de neste 

12 månedene.  

 

Historisk har de store aksjefallene nesten alltid 

vært sammenfallende med at verdensøkonomien 

går inn i en resesjonslignende tilstand. I tillegg 

forteller historien oss at aksjemarkedet aldri er 

mer enn 12 måneder i forkant av den faktiske 

makroøkonomiske utviklingen. 
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Verdsettelse 
Verdsettelse av markedene er illustrert i 

grafene nederst. For Oslo Børs (øverst) ligger nå 

P/B (markedspris av selskapene i forhold til 
bokførte verdier) under normal prising. For 

globale aksjer  (nederst) er det aggregerte bildet 

at disse er nøytralt priset i forhold til den lange 

historikken. Alle perioder med store aksjefall 

(markert i grått i figuren) er kjennetegnet av at 

aksjemarkedet har vært høyt priset (klart 

høyere enn i dag).  

 

Basert på et langsiktig fundamentalt syn og 

prising av aksjemarkedene er det vår vurdering 
at vi nå mest sannsynlig opplever en 

korreksjonsfase og ikke er i starten på en 

langvarig kraftig nedgang. 

 


