
 

  

Kommer smellen med Yellen? 

Fed rentehevninger 

Sentralbanksjef Janet Yellens løfte om snarlig 

oppjusteringer av den amerikanske 

styringsrenten ble likevel ikke effektuert på 

sentralbankens møte 17.september. 

Markedet tolket dette i første omgang bare 

som en kort utsettelse, men usikkerheten 
bredte om seg et par uker senere.  

For fredag 2. oktober ble det publisert 

skuffende makrotall fra USA som gjorde de 

økonomiske utsiktene enda mer usikre 

ettersom sysselsettingen i USA steg mindre 

enn ventet og lønningene stagnerte. 

Aksjemarkedets flyktige bevegelser i ukene 

siden sommerferien viser nok en gang at det 

er noe i det gamle ordspråket om at det 

eneste som er sikkert i livet er skatter og 
livets ende. Vi kan legge til: Og renteheving 

fra FED. For rentehevingen vil komme. 

Å se bakover er oppfriskende, fornyende og 

gjør oss bedre i stand til utføre vår primære 

analyseoppgave; å se fremover. La oss derfor 

se på hva som historisk har vært den typiske 

reaksjonen i aksjemarkedet illustrert ved S&P 

500-indeksen: 
 

 

 

Mange av de som arbeider i finansnæringen har aldri opplevet renteheving fra den amerikanske 
sentralbanken. Så hva vil skje når beslutningen om renteheving omsider kommer? 

 
Tallene viser at aksjemarkedet faller generelt de 

første tre månedene, men stiger dersom 

tidshorisonten er 6-9 måneder. Tallene viser 

relativt store variasjoner i utfallene avhengig av 

forløpet i makroøkonomien og forløpet i 

selskapenes inntjening på tidspunktet for 

renteheving. I figuren er det vist utvikling i det 

amerikanske markedet 12 måneder før og etter 

renteheving fra FED siden 1970 tallet. 

Ved inngangen til fjerde kvartal ligger makrotall for 
viktige økonomier på den svake siden og det er stor 

spenning knyttet til om kvartalsestimatene er tatt 

ned tilstrekkelig før rapporteringssesongen. 

Våre tall viser også at aksjemarkedene 

gjennomgående har steget klart i 12 måneders 

perioden før rentehevningen. Hadde 

rentehevningen skjedd i september, så hadde ikke 

dette vært tilfelle denne gangen; S&P 500 har hatt 

en forholdsvis flat utvikling i 12 måneders perioden 

frem mot 17. september. Slutten på de kvantitative 
lettelsene fra den amerikanske sentralbanken og 

mindre støtte for risikable aksjer fra den globale 

veksten kan spille mer inn denne gangen. 

 



 

  

Våre observasjoner viser at det kan se ut som 

aksjemarkedet går inn i en kortsiktig fase med 

negativt sentiment i tiden etter en renteheving, 

men at det etter noen måneder faktisk kan komme 

styrket tilbake. Hva som blir det endelige utfallet 

er imidlertid avhengig av den makroøkonomiske 

utviklingen, utvikling i inntjening samt 

pengepolitiske forhold som eksempelvis 

kvantitative lettelser.  

Yellen vil med andre ord ha stor innflytelse på 

utviklingen videre når hun omsider starter 

rentehevingen, men hun vil ikke være allmektig. 

Sannsynligvis er hun enda mindre allmektig i 

Europa og både verdsettelse av markedet, utsikter 

til en fortsatt lang periode med økonomisk vekst 

gjør det europeiske aksjemarkedet til en tryggere 

havn enn det amerikanske markedet. 

 

Så hvilke særtrekk er det ved situasjonen i 

nettopp 2015?  

For det første er det slik at mange av den 

yngre garde i finansnæringen som faktisk 

aldri har opplevd en renteheving fra den 

amerikanske sentralbanken. Dette er mer enn 

en artig finurlighet fordi dårlige vaner er som 

en komfortabel seng; vanskelig å hoppe i, 

men svært vanskelig å komme ut av.  
For det andre har makrooppgangen allerede 

vart en stund. Selv om farten nå er klart 

mindre i verdensøkonomien er det absolutt et 

særtrekk som er verdt å merke seg.  

For det tredje er markedet høyt priset. Dette 

er strengt tatt ikke en god indikasjon for 

avkastning de neste 12 måneder, men 

snarere for de neste 10 årene. Det er likevel 

en viktig påminnelse om at prisingen allerede 

ligger høyt i USA, men dog ikke i de aller 
fleste andre markeder. 

 


