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Verden bra nå, neppe like bra i morgen
Holder boligmarkedet, greit i Norge. Men ikke som før
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19/09/2017

Et lite land i verden – som resten av verden, normalt



19/09/2017

Et lite land i verden – som resten av verden, normalt
Bare to unntak: Boblesprekk og bankkrise i 1988 – 92



19/09/2017

Et lite land i verden – som resten av verden, normalt
Bare to unntak: Boblesprekk og bankkrise i 1988 – 92. Og oljesmellen nå



19/09/2017

Et lite land i verden – som resten av verden, normalt



19/09/20176

Verden helt på det jevne, uvanlig stabil vekst



19/09/20177

Ledigheten faller videre, er godt under snitt i rike land
Høyere enn snitt siden 1990 kun i Hellas og litt i Spania, Portugal, Østerrike og Norge



19/09/20178

USA laveste ledighet på 16 år, Japan 22, Tyskland 35, UK 42 år!!
Det visste du garantert ikke!! (Ikke så mange andre heller) 



19/09/20179

Ledigheten faller overalt (til slutt også her)



19/09/201710

Produktiviteten stiger ikke like raskt lenger. Synd
Robotene har ikke tatt over, ennå. Dessverre, håper de skjerper seg snart

Hvorfor så lav vekst i produktiviteten? For lave investeringer etter finanskrisen, delvis 
fordi finansmarkedene ikke fungerer så godt? Ny teknologi ikke så bra? For dårlig 
spredning av ny teknologi, kanskje pga markedsmakt/dårlig konkurranse? For dårlig 
utdannelse? For mange eldre? For få eldre? Ulikhet? Målefeil, face og snap telles ikke?



11

USA og UK  har blitt mer ulike. Men ikke de andre

USA

UK

Frankrike
Nederland
Japan
Norge

Gini



19/09/201712

The Great Gatsby Curve: Mer ulikhet og mindre mobilitet

Ulikhet (Gini)

Mobilitet mellom
generasjonene

Most unequal

Least
mobile



Men i UK dør de ikke av det! (Som i USA)

USA Dødlighet 45 – 54 år

UK

USA Hvite

USA Hispanics



Det er ikke hudfarven, det er utdanning (og status)
Det er de med lav utdannelse som sliter i USA



19/09/201716

Når for mye har gått for bra, for lenge
– og vi ender opp med for mye av det meste

1. Inflasjon

2. Investeringer

3. Gjeld/sparing 

En sjelden gang

4. Noe annet går galt

Når kommer smellene?



19/09/201717

Når for mye har gått for bra, for lenge
– og vi ender opp med for mye av det meste

1. Inflasjon – kapasitetsutnyttelse, ledighet, lønnsvekst

2. Investeringer – høyere enn normalt, i makro

3. Gjeld/sparing – rask vekst i gjeld/høyt nivå – lav sparing 

En sjelden gang

4. Noe annet går galt - Storkrig, pest, kolera. Eller farlig politikk

Når kommer smellene?



19/09/201718



19/09/201719

1. Inflasjon – Arbeidsledighet lav, men moderat lønns/prisvekst

2. Investeringer – Er ikke lave lenger, men kun Kina farlig høyt

3. Gjeld/sparing – OK i mange rike land, Kina høyt oppe

En sjelden gang

4. Noe annet går galt – Trump & co skremmer, men de taper?
BREXIT kan skape trøbbel, men mest for britene sev

Og nå? Syklen modnes. Men den er ikke overmoden



19/09/201720

Lav ledighet i dag



19/09/201721

Lav ledighet i dag: Det har vært bra



19/09/201722

Lav ledighet i dag: Det har vært bra. Etterpå blir det ikke like bra

Ledigheten var 4% i 2000
Veksten de neste 2½ årene ble 1%

Ledighet nå 4,4%



19/09/201725

Rike land: Investeringene ikke lave lenger, trolig
Men ennå ikke i farlig høye



19/09/201726

Dette er ikke 2007 – og 2018 blir ikke 2008



19/09/201727

Kina investerer svært mye.  Noen andre EM litt mye, mange lite
Og Kina har kommet ned fra toppen, veksten i investeringene er dempet!



19/09/201728

Noen øker fortsatt gjelden raskt, de fleste ikke



19/09/201729

De fleste har nedbetalt gjeld (kødder ikke)
Men noen har bare økt på, dog knapt ingen mer enn norske husholdninger



19/09/201730

Kreditten svinger der hjemme
Husker dere 06 – 08 (bedriftene)?  Eller 85 – 88 (husholningene)



19/09/201731

En del boligpriser har steget mye, men andre er helt normale



19/09/201732

Akkurat nå: Bedriftene sier det går helt OK
Best på 2½ år, sier de. Best i rike land, men ikke svakt i fremvoksende økonomier



19/09/2017

Et lite land i verden – som resten av verden, normalt



19/09/201735

Barometre bekrefter bedring
BNP-veksten er allerede på 2,5%, nettverket venter 2,2%. Andre barometere tiltrer

• Forventningene litt ned i Norges Banks regionale nettverk. Men ikke bråbrems

• PMI for industrien melder noe høyere vekst enn andre barometre

• Forbrukertilliten fra Opinion er også meget sprek, klart bedre enn Finans Norges måling



19/09/201736

Oljerelatert opp mot 0-streken. Andre vokser
Men ikke raskere vekst i høst, tror bedriftene. Mest brems i bygg og anlegg (men nivå høyt)



19/09/201737

Bedring i hele landet (nesten) 
Oslo/Akershus i tet. Sørvest strever seg over 0-streken! 



19/09/201738

Forbruket kommer seg (som forbrukertilliten)



19/09/201739

Bilsalget er stabilt – og høyt



19/09/201740

How to spend it?
Hus og hus! Men ikke noe inne  i det. Og brems for reiser?



19/09/201742

Ledigheten faller
NAV melder stabil nedgang,  AKU hakker seg ned – og er høyere



19/09/201743

Bred nedgang i NAV-ledigheten
Også i oljelandet



19/09/201744

Unemployment down  among almost all occupancies
Sharp reversal among engineers and manufacturing, construction workers



19/09/201745

Litt vekst i sysselsettingen, men andelen i jobb har falt mye
Og merkelig få melder seg til innsats 



19/09/201746

Vi går mot strømmen



19/09/201747

Også (særlig…) menn i sin beste (??) alder



19/09/201748

Vi var nr 10 
Nå nr 20, av 28



19/09/201749

Norge: Ut av oljenedturen. Inn i hva? 

Det «sikre»: Lavere vekst enn før

• Olje blir ikke som før

• Lavere vekst i produktiviteten

• Lavere reallønnsvekst

• Lavere befolkningsvekst

• Lavere/ingen vekst i overføringene fra 
oljefondet

• Bra konkurranseevne blir beholdt 

• Liten/ingen nedside for Fastlands-
bedriftenes investeringer

• Arbeidsledigheten videre ned

• Hvis det er alt: Rentebanen er for flat
(og NOK skal litt opp)

Lavere vekst enn i «gamle dager». Og noe kan gå galt, men det vil neppe knuse oss

Det (eneste?) usikre, mest på nedsiden

• Boligpriser, boligbygging

• Husholdningenes sparing, forbruket

• Sysselsettingsandelen

» Opp eller ned?



19/09/201750

Oljeinvesteringene bunner nå

Selskapene melder fortsatt 
«offisielt» at investeringene skal 
ned, men flere prosjekter kommer 
til



19/09/201751

Oljeinvesteringene bunner nå
Og Fastlands-bedriftene øker nå investeringene forsiktig

‘Selskapene melder fortsatt 
«offisielt» at investeringene skal 
ned, men flere prosjekter kommer 
til

Fastlansd-bedriftene har ikke 
investert eller lånt for mye de siste 
årene. Barometrene peker svakt 
opp for investeringene



19/09/201752

Den «eneste» norske risken: Boligpriser og –bygging?

• Lavere inntektsvekst

• Lavere befolkningsvekst

• Uvanlig høy nybygging

• Innstramminger på
kreditten

… og prisene er høye

Nedsidesrisk for 
boliginvesteringene betydelig. De 
vil uansett falle noe, selv om «alt» 
går bra



19/09/201753

Lavere produktivitetsvekst overalt. Gir lavere vekst i reallønn
Og norsk reallønn steg saftig de foregående 15 årene!

• Alt gikk Norges vei

• Lavere vekst i 
produktiviteten, her 
også

» Produktiviteten 
avgjørende for  
reallønn over tid!

• Vi har ikke flaks med 
prisene på det vi 
selger lenger

» Påvirker lønnsevnen, 
selvsagt

Lavere vekst i reallønn 
= lavere vekst i 
forbruket, lavere 
boligbygging



19/09/201754

Kostnadsnivået er «lavt», overskuddene stiger



19/09/201756

Lavere befolkningsvekst. Vi er ikke like spesielle lenger

• Rekordlav ledighet i 
Tyskland

• Rekordmange ledige 
jobber i Sverige

• Ikke sprek 
etterspørsel etter 
arbeidskraft i Norge

• Mindre attraktivt 
lønnsnivå, NOK har 
falt mye

Gir noe lavere vekst i 
norsk økonomi



19/09/201757

Befolkningsbrems overalt, så godt som
Men Trøndelag er fortsatt pop.  Nord også bra, vs det normale



58

Oljepenger og oljefondet
Alle statens oljeinntekter blir satt inn på fondet. Kun realavkastningen skal tas ut

78% skatt å oljeselskapene, statens 
dirkete eierandeler, utbytte fra Statoil
Samlet ca 150 mrd, 6% av BNP

NOK 7.600 mrd (USD 960 bn, 2.8 X BNP)
Alt investert i utlandet

Handlingsreglen: Forventet realavkastning på 3% 
(var 4%)  kan overføres til statsbudsjettet (snitt 
over tid). 
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19/09/201760

Ikke så mye mer å hente i Oljefondet
Det vokser ikke så raskt lenger

Bruker vi oljepenger 
enn vi tjener, tapper 
vi fondet?



19/09/201761

Ikke så mye mer å hente i Oljefondet, men staten går i pluss!
Og staten går fortsatt med stort overskudd – fondet gir jo god avkastning over tid!

Statens overskudd
= løpende oljeinntekter
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Ikke glem at vi tjener 
penger i fondet også!!



19/09/201762

Ikke syv magre etter de 15 fete. Men slutt på ekstra moro
Landet vil fortsatt ha 8% av BNP - 14% av offentlige utgifter «gratis»

• Til nå: Over 10 mrd ekstra
gratispenger hvert år i 15 år 
(0,4% av BNP) 

• 3 mrd heretter?

» Ingen økning vs BNP. 
Dvs. 0 stimulans heretter

• Skattekutt, nye utgifter blir 
vanskelig å få til

» Prioritere noe vil bety å 
måtte prioritere noe ned

• Budsjettkutt (samlet) ikke 
nødvendig

» Uttak ligger på 3% av 
fondsverdien 

Men faller fondsverdien mye..

Vi burde hatt en buffer



19/09/201763

Ikke vet jeg hva som vil skje (selvsagt). Men…
Jeg er ikke den eneste som er bekymret i dag. Prisene er høyere enn de trenger å være



19/09/201764

Bolig: Utfallsrommet er stort

• Bolig- og tomtepriser er mye høyere enn før

• Utbyggerne tar seg VELDIG godt betalt, fordi de kan

» … og de bygger mye mer enn normalt

• Samlet gjeld har steget mye til et høyt nivå

» … og den er ikke jevnt fordelt, noen har lånt svært mye, fordi de fikk det



19/09/201765

Uvanlig høy boligbygging. Befolkningsveksten dempes



19/09/201766

Og vi bygger mye i forhold til mange andre



19/09/201767

Bolig: Utfallsrommet er stort

• Bolig- og tomtepriser er mye høyere enn før

• Utbyggerne tar seg VELDIG godt betalt, fordi de kan

» … og de bygger mye mer enn normalt

• Samlet gjeld har steget mye til et høyt nivå

» … og den er ikke jevnt fordelt, noen har lånt svært mye, fordi de fikk det

• Så kom nye innstramminger på kreditten (max 5 x inntekt, mer egenkapital)
samtidig som

» Inntektene ikke vokser så raskt som før

» … og befolkningsveksten avtar 

» Og ledigheten hadde steget litt



19/09/201768

Mange har låne mye, mange steder

Data fra 2014

Andel av boligkjøpere med mer enn 5 x inntekt i gjeld      



19/09/201769

Bolig: Utfallsrommet er stort

• Bolig- og tomtepriser er mye høyere enn før

• Utbyggerne tar seg VELDIG godt betalt, fordi de kan

» … og de bygger mye mer enn normalt

• Samlet gjeld har steget mye til et høyt nivå

» … og den er ikke jevnt fordelt, noen har lånt svært mye, fordi de fikk det

• Så kom nye innstramminger på kreditten (max 5 x inntekt, mer egenkapital)
samtidig som

» Inntektene ikke vokser så raskt som før

» … og befolkningsveksten avtar raskt

» Og ledigheten hadde steget litt

• Da begynte prisene å falle. Kan det være starten på noe stort?

• Hvilken bolighistorie forteller dere til hverandre nå?



19/09/201770

Oslo var spesielt, men bare de siste årene
Stavanger har selvsagt hatt slitt å slite med



19/09/201771

Flere boliger for salg overalt



19/09/201772

Boligbyggerne melder om lavere salg – og bygging
Videre nedgang i boligbyggingen sannsynlig.  Fall på 



19/09/201773

DN forrige uke: To glade gutter har allerede tapt 400.000.
De kan ikke selge før prisen har kommet opp igjen, nå er jo egenkapitalen tapt!



19/09/201774

Sparingen er ikke helt patent lenger. Egentlig
Spareraten ikke lav, men har falt en del. Og cashen er ikke betryggende



19/09/201775

HVIS boligprisene skulle falle

Boligpriser og sparing svinger
i takt

• Formueseffekten, fra bolig
ti sparing
» Boligprisene faller (uten

svak økonomi først)
o For høy bygging, økt rente, 

innstramminger i kreditt, 

• Inntektseffekt, fra sparing 
til boligmarkedet
» Svak økonomi, økt sparing 

– som også påvirker
boligmarkedet

» .



19/09/201776

IF housing prices should continue down…
Savings will most likely increase. And then… It has happened before, both here and there

Boligpriser og sparing svinger
i takt

• Formueseffekten, fra bolig
ti sparing
» Boligprisene faller (uten

svak økonomi først)
o For høy bygging, økt rente, 

innstramminger i kreditt, 

• Inntektseffekt, fra sparing 
til boligmarkedet
» Svak økonomi, økt sparing 

– som også påvirker
boligmarkedet

• Boligpriser ned 10% (15% 
vs trendvekst), reduserer
pengebruken med 5%? Vel, 
ikke umulig



77

Lave renter i andre rike land

• De fikk lav rente 
fordi de trengte det
» Boligprisene falt
» Boligbyggingen rett ned
» Gjeld ble nedbetalt
… mens ledigheten var høy



78

Lave renter i andre rike land – og her hjemme

• De fikk lav rente 
fordi de trengte det
» Boligprisene falt
» Boligbyggingen rett ned
» Gjeld ble nedbetalt
… mens ledigheten var høy

• Vi fikk lav rente fordi de andre 
fikk det. Her
» Steg boligprisene videre
» Steg boligbyggingen
» Gjelden steg videre
… mens ledigheten var lav



19/09/201780

Bankene er mye mer solide enn før finanskrisen!
De tåler en trøkk. Og de vil ikke tape mye på husholdningene, selv om boligpriser faller



19/09/201781

Norge bremset ned, men det ble ikke mange konkursene av det
Hva ser dere i tebladene nå?



19/09/2017

Aksjer??
Vi vet hva som er driveren, på lang sikt

Harald Magnus Andreassen
Phone : (+47) 24 13 35 21
Mobile  : (+47) 91 14 88 31
E-mail : hma@sb1markets.no

SpareBank 1 Markets
Phone : (+47) 24 14 74 18
Visit  address : Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Post address : PostBox 1398 Vika, 0114 Oslo



19/09/201783

Det svinger



19/09/201784

De svinger i takt: Oslo Børs og økonomien!



19/09/201785

I det lange løp. Risiko betaler seg



19/09/201787

Men samme hva jeg sier, det er vel dette dere vil ha!
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Verden bra nå, neppe like bra i morgen
Holder boligmarkedet, greit i Norge. Men ikke som før

BISNODE, ABERDEEN 16/9-2017

19/09/2017

Harald Magnus Andreassen
Phone : (+47) 24 13 35 21
Mobile  : (+47) 91 14 88 31
E-mail : hma@sb1markets.no

SpareBank 1 Markets
Phone : (+47) 24 14 74 18
Visit  address : Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Post address : PostBox 1398 Vika, 0114 Oslo



19/09/201789



19/09/201790



19/09/201792

Er det ingen avkastning på kapitalen lenger? Vel, det spørs…

• Bedriftene skryter på seg
en vel høy ROE, men det
er vekst i bokverdiene
over tid

» Tilbakekjøp av egne aksjer 
ikke med, løfter vekst i 
bokverdine noe

Tilbakekjøp 
ikke md



19/09/2017

Er det avkastning igjen?

Global økonomi – hovedbildet

De 3 store: Prisvekst, investeringer og gjeld

Norsk økonomi etter oljebrems: Bolig bestemmer

Investeringene

Makro og markeder: Sykler modnes, men få overmodne



19/09/201794

Verden helt på det jevne, uvanlig stabil vekst



19/09/201795

Ledigheten faller videre, er godt under snitt i rike land
Høyere enn snitt siden 1990 kun i Hellas og litt i Spania, Portugal, Østerrike og Norge



19/09/201796

Ledigheten i de fire største DM lavest på 16 – 42 år
Og den faller overalt ellers også. Nå til og med i Norge



19/09/201797

Produktiviteten stiger ikke like raskt lenger. Synd
Robotene har ikke tatt over, ennå. Dessverre, håper de skjerper seg snart

Hvorfor så lav vekst i produktiviteten? For lave investeringer etter finanskrisen, delvis fordi 
finansmarkedene ikke fungerer så godt? For mange zoombier overlever med 0 rente? 

Ny teknologi ikke så bra? For dårlig spredning av ny teknologi, kanskje pga markedsmakt/ 
dårlig konkurranse, dårlig selskapsledelse? For dårlig utdannelse? For mange eldre? 
For få eldre? Målefeil, gevinst (eller kostnad??) face, twitter, snap, maps og vips telles ikke?



19/09/2017

98

Lønnsvekst: Sakte, sakte opp – ikke høy noe sted
Dog: Når  veksten i produktiviteten er lav, er det ikke så mye å på i USA og UK



19/09/201799

Men: Hvor lav er egentlig lønnsveksten
… gitt moderat vekst i KPI og lav vekst i produktiviteten



19/09/2017

100

Kostnadsvekst under normalen, men kun marginalt
… og i USA & UK stiger lønnskost pr. enhet med minst 2%.  Men 1% i EMU og nær 0 i Japan

Lønnskostnadene pr produserte enhet: Vekst i timelønn – vekst i produktivitet

Den sentrale kostnadsdriveren i enhver økonomi



19/09/2017101

Stabil, moderat prisvekst i rike land (men ingen deflasjon)
Prisveksten har vært ganske stabil de siste 20 årene. Ganske nøytrale overraskelser i år



19/09/2017103

PMI: Bra momentum, august best på 2½ år. EMU i tet
EM ligger bak, men svært få under 50-streken



19/09/2017

Er det avkastning igjen?

Global økonomi – hovedbildet

De 3 store: Prisvekst, investeringer og gjeld

Norsk økonomi etter oljebrems: Bolig bestemmer

Investeringene

Makro og markeder: Sykler modnes, men få overmodne



19/09/2017108

Når for mye har gått for bra, for lenge
– og vi ender opp med for mye av det meste

1. Inflasjon – kapasitetsutnyttelse, ledighet, lønnsvekst

2. Investeringer – høyere enn normalt, i makro

3. Gjeld/sparing – rask vekst i gjeld/høyt nivå – lav sparing 

En sjelden gang

4. Noe annet går galt - Storkrig, pest, kolera. Eller farlig politikk

Når kommer smellene?



19/09/2017110

1. Inflasjon – Arbeidsledighet lav, men moderat lønns/prisvekst

2. Investeringer – Er ikke lave lenger, men kun Kina farlig høyt

3. Gjeld/sparing – OK i mange rike land, Kina høyt oppe

En sjelden gang

4. Noe annet går galt – Trump & co skremmer, men de taper?

Prising: Noen aksjemarkeder er dyre, andre ikke. Kredittspreadene
er lave, lange statsrenter er lave

Og nå? Syklen modnes. Men den er ikke overmoden



19/09/2017113

Lav ledighet i dag: Det har vært bra. Etterpå blir det ikke like bra

Ledigheten var 4% i 2000
Veksten de neste 2½ årene ble 1%

Ledighet nå 4,4%



19/09/2017114

Investeringene høye globalt. Kina drar, men har bremset
Hva med røkla?



19/09/2017115

Rike land: Investeringene ikke lave lenger, trolig
Men ennå ikke i farlig høye



19/09/2017116

Dette er ikke 2007 – og 2018 blir ikke 2008



19/09/2017118

Noen øker fortsatt gjelden raskt, de fleste ikke



19/09/2017119

De fleste har nedbetalt gjeld (kødder ikke)
Men noen har bare økt på, dog knapt ingen mer enn norske husholdninger



19/09/2017120

En del boligpriser har steget mye, men andre er helt normale



19/09/2017122

1. Inflasjon – lav ledighet, økt kap.ut., men moderat inflasjon

2. Investeringer – høye bare noen få steder

3. Gjeld/sparing – DM (stort sett) og EM x Kina i sjakk. 

Og en sjelden gang

4. Noe annet går galt – Trump & co skremmer, men de taper?

Prising: Aksjemarkedene samlet ikke billige og noen er dyre, som 
USA. Kredittspreadene er lave, men kan falle mer
– og lange renter er for lave

Kommer smellen NÅ? Neppe, ikke nok er strukket ennå



19/09/2017

Er det avkastning igjen?

Global økonomi – hovedbildet

De 3 store: Prisvekst, investeringer og gjeld

Norsk økonomi etter oljebrems: Bolig bestemmer

Investeringene

Makro og markeder: Sykler modnes, men få overmodne



19/09/2017

Norge har vært i utakt de siste årene
Men svinger normalt sammen med resten av verden. Bare ett unntak til, vår bankkrise
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Arbeidsledigheten faller
NAV melder stabil nedgang,  AKU hakker seg ned – og er høyere
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Arbeidsledigheten faller – og raskere enn Norges Bank venter
Igjen
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Unemployment down  among almost all occupancies
Sharp reversal among engineers and manufacturing, construction workers
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Risiko: Boligpriser, bygging, sparing – og forbruk
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Uvanlig høy boligbygging. Befolkningsveksten dempes
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Lave renter i andre rike land – og her hjemme

• De fikk lav rente 
fordi de trengte det
» Boligprisene falt
» Boligbyggingen rett ned
» Gjeld ble nedbetalt
… mens ledigheten var høy

• Vi fikk lav rente fordi de andre 
fikk det. Her
» Steg boligprisene videre
» Steg boligbyggingen
» Gjelden steg videre
… mens ledigheten var lav
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Bankene er mye mer solide enn før finanskrisen!
De tåler en trøkk. Og de vil ikke tape mye på husholdningene, selv om boligpriser faller
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Økonomen oppsummert

• Verden klarer seg (trolig en stund til)

» Men noen sykler modnes

• Lavere trendvekst enn vi har vært vant til i Norge, «uansett»

» Oljesektor og oljepenger, reallønn, befolkning, forbruk og boligbygging

» Men det meste er i ganske bra balanse

• Norsk sykel: Enten holder boligmarkedet og økonomien blir OK. Eller så…

• Norske renter er for lave – om boligmarkedet holder

• Men: Boligtrøbbel vil gi lavere renter 

• NOK har trolig bunnet, men skal neppe mye opp. Vil evt falle med boligprisene

• Takk gudene at bankenes EK er kraftig styrket
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Aksjer??
Vi vet hva som er driveren, på lang sikt. Verdiskapingen i bedriftene!

Harald Magnus Andreassen
Phone : (+47) 24 13 35 21
Mobile  : (+47) 91 14 88 31
E-mail : hma@sb1markets.no

SpareBank 1 Markets
Phone : (+47) 24 14 74 18
Visit  address : Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Post address : PostBox 1398 Vika, 0114 Oslo



19/09/2017198

Globalt: Aksjemarkedene er ikke billige lenger
Men heller ikke veldig dyre. Og nå kommer inntjeningen

Vi ser her på dagens aksjekurser vs. den «normale 
inntjeningen», målt som gjennomsnitt de siste 10 årene 
(inflasjonsjustert), et Cyclical Adjusted Price Earnings ratio 
(CAPE). Er normalt langt bedre for å vurdere om markedet 
er dyrt eller billig enn den vanlige Price/Earnings fordi 
inntjeningen (E) svinger så mye, også for verden samlet
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USA: Aksjer er dyre der.  Trolig farlig dyre…
Men inntjeningen kommer seg bra der, reduserer risikoen



19/09/2017200

Hva blir avkastningen, etterpå?
Kjøper du dyrt….                                                                          PS. Skala er snudd….
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Aksjer i USA er dyre, drar verden opp. Men andre ikke så dyre
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Kredittspreadene har falt mye, er ikke livsfarlig lave, ennå
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Sentralbankene har begynt, er forsiktige
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QE mot slutten
Sentralbankene er at de ikke trenger å presse lange renter ned

• Fed er klar, skal ikke reinvestere 
forfallene, beholdningen vil falle

» Gradvis nedbygging opp til USD 30 mrd i
statsobligasjoner og 20 mrd i “agencies” 
(boliglånsobl.) pr mnd
sum tilsvarer ca 3% av BNP pr år

• ECB sier den skal si noe i oktober

» Kjøpene blir bremset videre ned, 
avsluttes trolig neste år

• Riskbanken sier ikke noe før alle andre 
har sagt noe (eller den har fått en ny 
sjef)

• BoE har sluttet å kjøpe, men vil vente 
med å selge til Brexit mer mer avklart?

• Japan? Ikke spør meg…

» Men alle disse papirene forsvinner vel?
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Ja, veksten er lavere enn før. Men renten er enda mye lavere
Renten (her 10 år stat) har pleid å være i nærheten av veksten i BNP
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10 år stat sier mer om fortiden enn fremtiden?
Dagens 10 år statsrente har sagt fint lite om fremtidig vekst. Men mye om veksten som var…
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Lang stat: Renter som kommer eller renter som var?
10 år stat vet ikke så veldig mye om fremtidige renter heller.  Selvsagt.
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Rentene er svært lave ,men blir det neppe til evig tid
Realrentene har vært lave før også
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Glem aldri denne
Du får neppe mer i avkastning enn dagens rente
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Vi foretrekker norsk lang stat over tysk
Hvis vil blir TVUNGET til å kjøpe en av dem
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IMPORTANT DISCLOSURES AND CERTIFICATIONS

This document provides additional disclosures and disclaimers relevant to research reports and other investment recommendations (“Recommendations”) issued by SpareBank 1 Markets AS (“SpareBank 1 Markets”), cf. the Norwegian Securities 
Trading Act section 3-10 with further regulations. 

Standards and supervisory authorities 

SpareBank 1 Markets complies with the standards for recommendations issued by the Norwegian Securities Dealers Association (http://vpff.no/) and the Norwegian Society of Financial Analysts.  The lead analyst (see front page) is employed by 
SpareBank 1 Markets, which is legally responsible for this report and is under the supervision of The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet).

Previous Recommendations

For an overview of SpareBank 1 Markets research reports and other investment recommendations regarding the financial instruments of the issuer the past 12 months, including data on changes in such research reports and other investment 
recommendations, please see SpareBank 1 Markets’ website, www.sb1markets.no (log-in required)

Planned updates

Unless explicitly stated otherwise in this report, SpareBank 1 Markets expects, but not undertake, to issue updates to this report following the publication of new figures or forecasts by the issuer covered, or upon the occurrence of other events which 
could potentially have a material effect on it. 

Information sources 

Important sources of information: the issuer, including its quarterly and annual reports, Oslo Stock Exchange, Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå). Sources are cited when referred to in the Recommendation. We use only sources we find reliable 
and accurate, unless otherwise stated.

The Recommendations has not been presented to the issuer/ the issuers of the financial instrument presented before dissemination.  

SpareBank 1 Markets’ interests and disclosure of assignments and mandates

Financial instruments held by the analyst(s) and/or close associate in the issuer/ issuers herein: 0    Other material interest (if any): None 

SpareBank 1 Markets does not alone or together with related companies or persons, hold a portion of the shares exceeding 5 % of the total share capital in any companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 
Markets, or holds other interest likely to affect the objectivity of a recommendation, except when disclosed, cf. below. 

SpareBank 1 Markets may hold financial instruments in companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets in connection with rendering investment services, including market making.

For important disclosures, such as an overview of all financial instruments in which SpareBank 1 Markets or related companies are market makers or liquidity providers, all financial instruments where SpareBank 1 Markets or related companies have 
been lead managers or co-lead managers over the previous 12 months, and all issuers of financial instruments to whom SpareBank 1 Markets or related companies have rendered investment banking services over the previous 12 months, please refer 
to SpareBank 1 Markets equity research website: www.sb1markets.no (login required) Please note that agreements and services subject to confidentiality are excluded.

Disclaimer
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SpareBank 1 Markets Research Department

Our recommendations are based on a six-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualized return of greater than +15%; Neutral, from 0% to +10%; Sell, less 
than 0%. 

Current recommendations of the Research Department: (refers to Recommendations published prior to this report and required disclosed in accordance with the Securities Trading Regulations section 3-11 (4) 

Standard research disclaimer 

All employees of SpareBank 1 Markets are subject to duty of confidentiality towards clients and with respect to inside information. 

SpareBank 1 Markets operates a system of “Chinese Walls” and other organizational procedures in order to control the flow of information within the firm and minimize conflicts of interest within SpareBank1 Markets and between clients. The 
Research Department is part of this system. 

The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary and are members of the bonus pool. However no part of the analysts’ salaries or compensations relates to the performance of their recommendations, directly to investment banking 
services or other services provided by SpareBank 1 Markets or related companies to issuers.

Analyst Certification

The views expressed in this research accurately reflect(s) the personal views of the analyst(s) principally responsible for this report about the subject securities or issuers, and no part of the compensation of such analyst(s) was, is, or will be directly or 
indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research.  No part of the compensation of the research analyst(s) responsible for the preparation of this report was, is, or will be, directly or indirectly, related to the
specific recommendations or views expressed by the research analyst(s) in this report.

Risks

Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the 
subjective view of the analyst about the absolute price that financial instruments should trade at, within our six-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. 
The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular financial instrument, or a possible discount/premium to reflect factors such as market 
capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues.

This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from public sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable and although it has not been 
independently verified, SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets makes no guarantee, representation or warranty as 
to its accuracy or completeness. 

SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. 

This document contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the issuer and/or the industry in which it operates. Forward-looking statements concern future circumstances and results and 
other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words “believes”, expects”, “predicts”, “intends”, “projects”, “plans”, “estimates”, “aims”, “foresees”, “anticipates”, “targets”, and similar expressions. The forward-looking 
statements contained in this document, including assumptions, opinions and views of the issuer or cited from third party sources are solely opinions and forecasts which are subject to risks, uncertainties and other factors that may cause actual events 
to differ materially from any anticipated development. 

Disclaimer
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No Solicitation

This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general 
circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding 
the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. 

Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. 

These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. 

Notice to U.S. Investors

If this report is being furnished directly to U.S. recipients by a non-U.S. SpareBank 1 Markets entity in reliance on section (a)(2) of Rule 15a-6 under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (each a “direct U.S. recipient”), each such direct 
U.S. recipient of this report represents and agrees, by virtue of its acceptance thereof, that it is “major U.S. institutiona l investor” (as such term is defined in section (b)(4) of Rule 15a-6) and that it understands the risks involved in executing 
transactions in such securities. Any direct U.S. recipient of this report that wishes to discuss or receive additional information regarding any security or issuer mentioned herein, or engage in any transaction to purchase or sell or solicit or offer the 
purchase or sale of such securities, should contact a registered representative of SpareBank 1 Capital Markets Inc. (“SpareBank 1 Capital Markets”), a registered U.S. broker-dealer and member of FINRA and SIPC. 

In certain cases, unless prohibited by the provisions of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, this report may be provided by SpareBank 1 Capital Markets to a U.S. recipient (a “SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient”), in 
which case each such SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient of this report represents and agrees, by virtue of its acceptance thereof, that it is “major U.S. institutional investor” (as such term is defined in section (b)(4) of Rule 15a-6), or that it is a 
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this report; however, although it has accepted responsibility for the content of this report in such cases, SpareBank 1 Capital Markets did not contribute to the preparation of this report, and the specific authors of the report are not employed by, and 
are not associated persons of, SpareBank 1 Capital Markets.  The SpareBank 1 Markets entity that prepared the report, and the authors of this report, may not be subject to all of the registration, qualification, disclosure, independence and other U.S. 
regulatory requirements that apply to SpareBank 1 Capital Markets and its employees and associated persons.  Any SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient of this report that wishes to discuss or receive additional information regarding any security
or issuer mentioned herein, or to engage in any transaction to purchase or sell or solicit or offer the purchase or sale of such securities, should contact a registered representative of SpareBank 1 Capital Markets.

Any transaction in the securities discussed in this report by U.S. persons (other than a registered U.S. broker-dealer or bank acting in a broker-dealer capacity) must be effected with or through SpareBank 1 Capital Markets.

The securities referred to in this report may not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the issuer of such securities may not be subject to U.S. reporting and/or other requirements. Available information regarding the 
issuers of such securities may be limited, and such issuers may not be subject to the same auditing and reporting standards as U.S. issuers.

Such information is provided for informational purposes only and does not constitute a solicitation to buy or an offer to sell any securities under the Securities Act of 1933, as amended, or under any other U.S. federal or state securities laws, rules or 
regulations. The investment opportunities discussed in this report may be unsuitable for certain investors depending on their specific investment objectives, risk tolerance and financial position. In jurisdictions where SpareBank 1 Capital Markets is not 
registered or licensed to trade in securities, commodities or other financial products, transactions may be executed only in accordance with applicable law and legislation, which may vary from jurisdiction to jurisdiction and which may require that a 
transaction be made in accordance with applicable exemptions from registration or licensing requirements.

The information in this publication is based on carefully selected sources believed to be reliable, but SpareBank 1 Capital Markets does not make any representation with respect to its completeness or accuracy. All opinions expressed herein reflect the 
author’s judgment at the original time of publication, without regard to the date on which you may receive such information, and are subject to change without notice.

The information contained herein may include forward-looking statements as described above within the meaning of U.S. federal securities laws that are subject to risks and uncertainties. Factors that could cause a company’s actual results and 
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