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MSCI World 12 m forward EPS vs. World GDP 

Bedriftene sliter med inntjeningen. Er det over? 
Ingen vekst siden 2008 –fordi da var inntjeningen altfor høy! 
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Source: Swedbank Research, Macrobond 

-13% 



MSCI World 12 m forward EPS vs. World GDP 

Råvarer forklarer mye 
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Source: Swedbank Research, Macrobond 

-13% 

Europe USA

Energy -8,5 % -8,7 %

Materials -3,8 % -0,4 %

Financials -4,3 % -1,0 %

Other 3,5 % 0,2 %

Total -13,1 % -9,9 %

Contribution to earnings 

shortfall 2015-16 

Note: Materials are down much more if 

we add full 2011-16 period 



Global vekst er normal 
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Arbeidsledigheten faller (dessverre...) og er lavere enn normalt 
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Uvanlig lav ledighet i Tyskland 
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Uvanlig lav ledighet i Tyskland, lav i USA, Japan og UK 
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Ledigheten faller overalt i rike land 
Men EMU samlet har mer å gå på! 
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Ledigheten faller overalt i rike land (nesten) 
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Norge er annerledeslandet! 

Folk flest jobber mer 
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Folk flest jobber mer. Særlig de gamle. I Europa!! 
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Produktiviteten: Var 2. Er mellom 0 og 1 
Ettervirkninger av finanskrisen, for lave investeringer? Svikt i ny eller i spredning av 

teknologi? Større ulikheter/utdanningssvikt? Flere gamle? Feiltelling?  

.. Eller så lav lønnsvekst i mange land at 

bedriftene ikke ble presset til å skjerpe seg?? 
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Produktivtet = reallønnsvekst, stort sett 
Ikke så rart noen er sure? Men det blir litt bedre nå? 
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Lavere befolkningsvekst, overalt 
Gir lavere økonomisk vekst, selvsagt. Mindre investeringsbehov 

Men det er neppe VERDENS største problem… 
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Visste du det? Prisveksten er helt normal! 
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USA: Har ikke så mye mer å vokse på? 
Lønnsveksten er ikke lav lenger (gitt lav vekst i produktiviteten) 
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USA: Kommer de tilbake til arbeidsmarkedet?? 
Det er fortsatt håp. Argument for å tøye strikken i pengepolitikken 
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USA går mot strømmen (som Norge…) 
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Lønnsveksten begynner å røre på seg, sakte 
… og knapt nok i EMU 
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Kostnadsveksten ikke så lav lenger 
1) Overskuddene under press nå 

2) Litt press på prisene, etter hvert 
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USA Overskuddene har vært store. Under press nå 
Mest på fall i energiprisene, men ikke bare 
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Resten av verden: Ikke som Amerika! 
Bedriftene tjener samlet sett ikke urimelig mye.  

Heller for lite 
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Bedriftene tjener litt mindre. Men lite? 
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Utbyttene vokser fortsatt greit, over tid som økonomien 
Vil det fortsette? Investeringene må nok litt opp, men et greit anslag 
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Gordons vekstmodell: 

𝑃𝑟𝑖𝑠 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

𝑟𝑓 + 𝑅𝑃 − 𝑔
 

Hva bestemmer langsiktig avkastning på aksjer? 
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𝑟𝑓 + 𝑅𝑃 =
𝐷𝑖𝑣

𝑃𝑟𝑖𝑠
+ 𝑔 

Risikofri rente  Risikopremie Direkteavkastning 

(‘dividend yield’) 

Vekst i dividende 

Aksjeavkastning 



Dividenden vokser om lag som økonomien 
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𝑟𝑓 + 𝑅𝑃 =
𝐷𝑖𝑣

𝑃𝑟𝑖𝑠
+ 𝑔 

4-5% ? 



Aksjer betaler fortsatt dividende 
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𝑟𝑓 + 𝑅𝑃 =
𝐷𝑖𝑣

𝑃𝑟𝑖𝑠
+ 𝑔 

1% 

 

2,5% 
4-5% ? 



Denne reisen skal du normalt være med på 
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Hvor bør pengene være, på sikt? 
Men trenden for aksjer er ikke lenger 8% realvekst.  

Og enda mindre 6% for statsobligasjoner eller 4% for pengemarkedet 
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