
 

Rentekurvens helning signaliserer svakere vekst 

Det svinger i finansmarkedet for tiden. Størst usikkerhet er knyttet til avstemningen 

i det britiske parlament tirsdag kveld, der de skal stemme over den fremforhandlede 

Brexit avtalen. Mandag vil Theresa May bekrefte om det blir avstemning, eller om 

de vil utsette avstemningen. Det er så høy risiko for at avtalen blir stemt ned at alle 

alternativer nå vurderes. Får ikke avtalen flertall, risikerer UK å gå ut av EU 29. 

mars neste år uten annet en WTO regler å forholde seg til. Blir avtalen stemt ned, 

kan det gå mot mistillit mot regjeringen og nyvalg og/eller ny folkeavstemning. Det 

vurderes og om det er mulig å få en forlenget periode og ny forhandling med EU, 

og at UK da trekker artikkel 50 tilbake og forblir midlertidig i unionen. 

 

Risikoen for en hard Brexit kommer på toppen av usikkerhet knyttet til stigende 

renter i særlig USA, samtidig som utsiktene for veksten er avtagende i flere land. 

De viktigste ting å følge med på fremover er nøkkeltall som kan si noe om hvor 

sterk veksten og inflasjon er i særlig USA. Vi venter nye rentesignaler på 

rentemøtene i Norge den 13. desember og i USA den 19. desember.  

 

Norge Bank vil holde renten uendret på rentemøtet 13. desember, men det er 

spenning knyttet til hvordan de vil analysere fallet i oljeprisen. Vi tror de vil justere 

ned rentebanen. Sentralbanken i USA vil sette opp renten på møtet 19. desember, 

men trolig nedjustere rentebanen fra 3 til 2 rentehevinger i 2019. Den amerikanske 

økonomien bremser farten, og markedet priser inn hele 34% sannsynlighet for at 

det ikke blir noen renteøkninger neste år.   

 

Det mest spennende temaet i finansmarkedet er helningen på rentekurven. Den har 

flatet nesten helt ut i USA. Historisk har en negativ helning på rentekurven 

signalisert en økonomisk nedgangsperiode. Lange renter faller typisk når investorer 

tror det skal bli svakere vekst og at sentralbanken derfor etter hvert vil senke 

rentene. Underliggende vekstkraft i økonomien i mange land har vært svak etter 

krisen i 2008, og veksten har blitt støttet av kraftig stimulering via rekordlave 

renter. Vekstkraften er svekket strukturelt i og med at befolkningen blir eldre, 

produktivitetsveksten har blitt svakere, og gjelden er svært høy i mange land. I 

Kina har gjelden doblet seg på 10 år. Handelskonflikt, arrestasjon av Huaweis 

finansdirektør, Brexit og politisk uro i flere land bidrar ikke akkurat positivt. Teknisk 

analyse av aksjemarkedet indikerer risiko for videre fall i enkelte markeder.  

 

USA: Helningen på rentekurven på full fart mot null 
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Brexit – blir det avstemming om avtale 11. desember? 

Theresa May kan bli presset til å utsette den planlagte avstemningen i Parlamentet på tirsdag. Den avtalen 

som Theresa May har fremforhandlet med EU ble lagt frem for Parlamentet i forrige uke. I forbindelse med 

fremleggelsen måtte hun tåle en lang ydmykende tirade av spørsmål og kritikk fra både opposisjonen og fra 

flere i eget parti som var sterkt kritisk til avtalen. Alt tyder på at avtalen vil bli stemt ned med stort flertall på 

tirsdag. Theresa May har varslet at hun mandag vil vurdere å utsette avstemningen, gitt at oddsen er såpass 

høy for at hun vil lide nederlag. Skulle avtalen bli stemt ned, vil det innebære at UK risikerer å gå ut av EU 

den 29. mars neste år uten en avtale. Det er stor sannsynlighet for at Labour i et slikt scenario vil stille 

mistillitsforslag til regjeringen, og at de på den måten vil presse gjennom en ny folkeavstemning. Om det blir 

en utsettelse av votering over avtalen, og en forlenget forhandling med EU, så kan det teknisk skje ved at UK 

trekker artikkel 50, og altså trekker tilbake sin utmeldelse av EU. Om EU godtar det, noe som er sannsynlig, 

så kan UK i teorien forhandle, og så utløse artikkel 50 på nytt neste år, og dermed få opp til 3 nye år med 

forlengelse av dagens regler og avtaler.  

 

Blir det utsettelse av votering over avtalen? 

Hvis Theresa May velger å utsette å stemme over avtalen, så innrømmer hun at hun vet at hun har tapt saken. 

Spørsmålet er hva hun skal gjøre i mellomtiden, frem til avstemmingen. Velger hun å gjennomføre 

avstemmingen, og kun taper med et lite mindretall, kan hun kanskje få til en ny forhandling med EU, der noen 

av de vanskeligste punktene i avtalen blir justert. Men, det er vanskelig å se at EU vil gjøre store nok endringer 

i avtalen til at hun får sikret flertall. Velger hun å gjennomføre avstemmingen, og så taper med mer enn 100 

-150 stemmer, så vil det trolig medføre en umiddelbar mistillit fra Labour. En mulighet er at Theresa May får 

en utsettelse av utmeldingen av EU, fordi hun vil utlyse en ny folkeavstemning om den avtalen som foreligger. 

Spørsmålet til en slik folkeavstemning kan da bli om folket ønsker å si ja til den foreliggende avtalen, eller om 

de ønsker å forbli, eller et mulig tredje alternativ.  

 

Hva skjer i markedet om det blir en hard Brexit? 

Umiddelbart vil trolig det britiske pundet svekke seg kraftig, og børsene i UK vil falle. Som jeg skrev i forrige 

rapport om Brexit, så må UK i verste fall handle med EU på WTO-regler frem til de får på plass en egen avtale. 

Det betyr at alle de bedrifter som har splittet sin verdikjede i produksjonen, og bruker delkomponenter 

produsert i EU og UK vil oppleve en betydelig ulempe og økte kostnader. Men, et kraftig fall i valutakursen vil 

kompensere for noen av disse ulempene, og dempe den negative følgen av en hard Brexit.  

 

Det verste for finansmarkedet er om det blir en politisk helt uavklart situasjon i UK på tirsdag, der May går 

av. Det vil kunne skape et politisk ledelsesvakum. Det vil komme på toppen av handelskonflikt mellom USA 

og Kina, forsterket av arrestasjonen av Huaweis finansdirektør. Politisk mindre stabilt er det og i Europa, der 

Merkel nå blir erstattet som partileder, og Macron er mer og mer upopulær i takt med økende antall 

demonstrasjoner og arrestasjoner. I Sverige har en ikke fått etablert en regjering enda, og det kan bli nyvalg. 

Den politiske ustabilitet er meget dårlig nytt om finansmarkedet skulle oppleve nye kriser som vil kreve 

resolutt politisk lederskap. Som vi husker fra 2012 var det den Europeiske sentralbank som reddet euroen, 

ikke politikerne.  

 

Norway-Plus exit? 

En mulighet som i økende grad blir luftet er om UK kan få en tilsvarende avtale som vi har, og bli medlem av 

EFTA, og dermed få tilgang til EØS. Denne løsningen har støtte fra pro-EU medlemmer i det konservative 

partiet og trolig store deler av Labour. Det er og en løsning som det nord-irske partiet DUP vil kunne akseptere, 

siden det vil kunne innebære en avtale med EU uten grense mellom nord og sør Irland.    
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VEKSTEN BREMSER – RENTER OG AKSJER FALLER 

Vekstutsiktene globalt er noe svakere, og særlig bekymring er det rundt veksten i Europa og Kina. I USA er 

veksten fortsatt god, og det ble skapt 155 000 nye jobber i USA i november. Arbeidsledigheten holdt seg 

uendret på 3,7%, og lønnsveksten holdt seg stabil på en årsvekst på 3,1%. Det har så langt i 2018 i 

gjennomsnitt blitt skapt 212 500 jobber hver måned, mot 182 000 i snitt i 2017. Det har vært uvanlig stor 

usikkerhet i finansmarkedet i høst, og selv den brede S&P 500 indeksen som var opp 10% i oktober, er nå 

nær samme nivå som ved inngangen til året. De brede aksjeindeksene i Europa og UK er begge ned om lag 

13% så langt i år. Oslo Børs har vært overraskende sterk til tross for oljeprisfallet, og er så langt i år opp 

3,5%.  

 

Sentralbanken i USA har rentemøte den 19. desember, og ventes å heve rentene med 0,25 %-poeng, slik at 

styringsrenten blir liggende i intervallet mellom 2,25% -2,5%. Det blir den niende rentehevingen i denne 

rentesyklen. Størst spenning er knyttet til signaler om hvor mange rentehevinger de planlegger for neste år. 

I forrige strategirapport antydet de at det ville komme 3 nye hevinger i 2019. Rentemarkedet priser inn en 

sannsynlighet på 34% for at det ikke blir noen flere rentehevinger neste år, og 36% sannsynlighet for at de 

bare hever renten en gang. Markedet priser bare inn en sannsynlighet på 2% for at de vil heve renten 3 

ganger. At rentekurven er på vei til å inverteres vil nok bli et tema på pressekonferansen i forbindelse med 

rentemøtet. Vi tror det blir svært vanskelig å heve renten særlig mye neste år, i og med at den stimulerende 

effekten av skattekutt vil avta. Vi tror det blir en videre handelskonflikt mellom USA og Kina, og at det sammen 

med svakere vekst i Europa vil dempe veksten globalt.    

 

Svakere vekstutsikt og fall på børser har ført til en stor kapitalutgang fra høyere risikoklasser som aksjer og 

inn i trygge statslån. Renten på en 10 års statsobligasjon har falt 0,34%-poeng fra toppen rundt 3,24% til 

rundt 2,8% fredag. Utfordringene for investorer er at de fleste aktivaklasser ligger an til å få en meget svak 

utvikling i år. Normalt kan en investor diversifisere porteføljen og dermed oppnå en grei avkastning selv om 

enkelte aktivaklasser faller i verdi. Så langt i år har de fleste aksjemarkeder hatt negativ eller kun en liten 

oppgang, de fleste råvarer har falt i verdi, og selv eiendomsmarkedet er svakt i mange land. Vi synes ikke det 

er rart at det blir en bred korreksjon etter svært mange år med sterk vekst som følge av kraftig stimulering i 

form av rekordlave renter.  

 

OPEC ble fredag enige om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat pr dag, noe som umiddelbart løftet 

oljeprisen til rundt 63 dollar fatet. Det er særlig Saudi Arabia som trenger høyere oljeinntekter for å finansiere 

sine ambisiøse investeringsplaner.   

 

  3 m rente statssertifikat i USA og Kina                           Oslo Børs og oljeprisen                                           

  

Kilde: SpareBank 1 og Macrobonds 
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Negativ helning på rentekurven er et dårlig tegn 

En av finansmarkedets viktigste indikatorer for hvordan det vil gå med økonomien fremover, er hvordan 

helningen på rentekurven ser ut. I normale tider så vil rentekurven være stigende, det vil si at renten på et 

lån med lang løpetid er høyere enn renten på lån med lav løpetid. Helningen på rentekurven i USA har blitt 

gradvis flatere ettersom sentralbanken har hevet renten, og inflasjonsutsiktene er moderate. Hvis rentekurven 

inverteres, vil det historisk være et signal om at økonomien vil oppleve en nedgangsperiode om et år eller to. 

Siden aksjemarkedet kjøper aksjer på forventing om fremtiden, vil et signal om nedgang i økonomien frem i 

tid umiddelbart bli priset inn, og aksjer vil falle i pris. Med høyere korte renter har investorene fått et trygt 

alternativ til å investere i aksjer, og det i seg selv bidrar til at kapital flyttes ut av aksjemarkedet.  

 

Rentekurven (yield curve) 

Rentekurven fremkommer når en plotter inn de ulike renten for lån med ulik løpetid. Som figuren under til 

venstre viser, så var rentekurven for ett år siden stigende, mens dagens kurve er svært flat. Det vanligste er 

at investorer krever en høyere rente for å låne ut penger på lang løpetid. Jo lenger løpetid lånet har jo større 

er risikoen for at noe negativt kan hende, som mislighold, eller at høy inflasjon vil spise opp verdien av 

fastrenten som var avtalt på lånet. Investorer vil derfor kreve en kompensasjon for å dekke den risikoen. I 

den korte enden av rentekurven er rentene i større grad bestemt av sentralbankens renter, mens renten 

lenger ut på rentekurven bestemmes av forhold i det globale obligasjonsmarkedet. Rentene på lange lån følger 

hverandre derfor normalt i større grad over landegrenser enn det de korte rentene gjør.   

 

USA: rentekurven, dagens og for ett år siden          USA: helning på rentekurven, 10 år -2 år, stat                                      

  

Forskjell mellom 2 og 10 års rente på statslån

 

Kilde: SpareBank1 og Macrobonds 

 

De ulike rentene i rentebanen forteller normalt mye om hva investorer tror om utsiktene for økonomien. I 

starten på en oppgangsperiode holder typisk sentralbanken renten lavt, slik at økonomien skal få opp farten, 

for deretter å gradvis øke styringsrenten for å dempe inflasjonspresset. Da vil typisk rentekurven være bratt 

og stigende. Investorer forventer at inflasjonen og rentene vil begynne å stige etter hvert, og vil derfor kreve 

å få dekket den risikoen i form av høyere renter jo lenger lånets løpetid er. 

 

I slutten av en oppgangsperiode vil de korte rentene ha steget en del. Jo høyere styringsrenten er, jo mer 

bidrar rentene til å bremse veksten i økonomien, og investorer vil etter hvert forvente at aktivitet og inflasjons 

vil bli bremset fremover, og at sentralbanken må senke rentene.  

 

Men, det investorer ikke ønsker er at rentekurven inverterer, altså at de korte rentene stiger over de lange. 

Når investorer velger å investere i obligasjoner med lang løpetid til en stadig lavere rente, så er det tegn på 

at de forventer at økonomien vil bli mye svakere, og at inflasjonspresset vil avta og sentralbanken vil måtte 
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kutte rentene. I USA har rentekurven blitt invertert i forkant av alle resesjonene i USA siden andre verdenskrig. 

En resesjon er en dyp nedgangsperiode, definert som et fall i BNP to kvartaler på rad. Historisk har den 

gjennomsnittlige tid fra rentekurven inverterer til økonomien faller er mellom 1 og 2 år.  

 

Ulike mål på rentekurven 

Det er mange måter å måle helningen på rentekurven på. Som figuren over til venstre viser, så er det noen 

punkter på dagens rentekurve som er fallende, som forskjellen mellom 2 og 5 år. Den mest brukte av 

indikatorene på rentekurvens helning er forskjellen mellom 2 og 10 års statsobligasjonsrenten. Som figuren 

til høyre viser, så har den flatet ut og er nå så vidt positiv. Skulle den bli negativ, vil det kunne utløse teknisk 

handel og en videre korreksjon i både rente og aksjemarkedet. Helningen på rentekurven er først og fremst 

et signal om investorers forventninger frem i tid. Helningen på rentekurven vil derfor være et viktig signal til 

sentralbanken i USA i forkant av deres neste rentemøte den 19. desember. Om sentralbanken velger å 

signalisere at de ikke vil heve rentene videre neste år, så kan det i seg selv bidra til økt optimisme og hindre 

at rentekurven inverteres. Sentralbanken har ikke noe mål om å heve rentene så høyt at de skaper en 

resesjon. Om markedet forblir like nervøst som det har vært siste uken, så tror vi at sentralbanken vil måtte 

komme med klare signal om at de vil se an utviklingen og at det slett ikke er hugd i stein at renten skal opp 

3 ganger neste år.  

 

I Norge er rentekurven stigende, og den korte enden ligger rundt 1 %-poeng under den lange. Så lenge 

Norges Bank gir seg god tid med å justere opp styringsrenten, er det lenge til vi vil se en diskusjon om at 

rentekurven skal inverteres i Norge. Men, rommet for Norges Bank til å heve renten reduseres jo lavere de 

lange rentene er.  

 

Norge: rentekurven, dagens og for ett år siden          Norge: helning på rentekurven, 10 år -2 år, stat                                      

      

Kilde: SpareBank1 og Macrobonds 

 

Betydning for aksjemarkedet 

Utviklingen i rentemarkedet sier mye om hvor økonomien er i konjunktursykelen. I starten av sykelen må 

økonomien hjelpes i gang ved at sentralbanken kutter renten, og det stimuleres over statsbudsjettet. En bratt 

rentekurve er en refleksjon av at den økonomiske politikk ønsker å stimulere økonomien. For aksjemarkedet 

er ensbetydende med en periode der bedrifter kan se for seg økende inntjening og profitt fremover, samtidig 

som lånekostnadene er lave. Med lave renter øker og investorers ønske om å investere i andre ting enn trygge 

renteplasseringer, siden de da ikke vil greie å bevare kjøpekraften. Når konjunkturen blir mer moden, vil 

sentralbanken heve rentene, og det er mindre behov for å stimulere over statsbudsjettet. En invertert 

rentekurve oppstår typisk når realøkonomien når en moden fase, og inntjeningen og profitt i bedriftene er 

avtagende. Som figuren under viser, så vil aksjeinvestorer øke andelen av kontanter eller renteplasseringer i 

takt med at konjunktursyklusen modnes.  
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At rentekurven blir invertert betyr ikke nødvendigvis at aksjemarkedet vil falle. Men, det er et tegn på at 

realøkonomien etter hvert vil vokse saktere, at inflasjonen vil stige, og at bedriftenes inntjening og profitt 

derfor etter hvert vil bli mindre. Da vil investorer etter hvert posisjonere seg for en noe lavere aksjeandel, og 

en noe lavere risikoprofil på investeringene.  

 

Typisk utvikling av en konjunktursykel                     S&P 500, glidende snitt, 50 og 200 dager                        

     

Kilde: SpareBank1, Macrobonds og Corporate Finance Institute 

 

Teknisk analyse har gitt salgssignal, dødskysset 

Et av de vanligste tekniske analysene av aksjemarkedet er å identifisere trender. Ønske om å finne en generell 

trend i aksjemarkedet var bakgrunnen til at Dow Jones Indeksen ble etablert på slutten av 1800-tallet. En 

måte å finne en trend på er å se hvordan det glidende gjennomsnittet over lang tid utvikler seg. Ved å ta et 

200 dagers glidende gjennomsnitt, så tar en bort kortsiktig støy, og får frem trenden. For å få tekniske kjøps 

og salgssignaler, kan en lage et kortere glidende gjennomsnitt, og så kjøpe når det korte gjennomsnittet 

krysser over den lange gjennomsnittet. Som figuren under til høyre viser, så har nå 50 dagers glidende 

gjennomsnitt for S&P 500 indeksen brutt gjennom det 200 dagers glidende gjennomsnittet. At et 50 dagers 

snitt krysser under et 200 dagers snitt blir av investorer populært kalt et dødskyss, og er et klassisk salgssignal 

innen teknisk analyse.  

 

Har den amerikanske økonomi snart nådd toppen? 

Mye tyder på at vekstutsiktene fremover for den amerikanske økonomi er på vei ned. Det er jo naturlig etter 

mange år med kraftig vekst, stimulert av svært lave renter og kraftig stimulering fra skattereform og 

hjemflytting av både kapital og produksjon. De siste ukene har økonomiske nøkkeltall antydet en viss 

nedkjøling av økonomien: 

 Arbeidsmarkedet viste litt svakhet, med stigende lønnsvekst, som tegn på at kostnadene for 

bedriftene vil øke og etter hvert bremse visere sysselsetning. Sysselsettingsveksten i oktober var noe 

svakere enn markedet hadde forventet, 155 000 mot et gjennomsnitt så langt i år på 212 500.  

 Boligmarkedet er normalt en meget pålitelig stemningsindikator for økonomien. Med økende 

boliglånsrenter har salget av boliger vist tegn til å bremse opp i USA.  

 Handelskrigen med Kina har bidratt til økt importtoll på en del varer, og dermed økt kostnaden og 

utsalgsprisene for en del varer. Det vil normalt bidra til svakere salg og privatkonsum fremover. 

 Høy gjeld. Renteøkningene biter hardere jo høyere gjelden er. I USA har gjelden økt særlig mye for 

studenter de siste årene, og gjeld til stater og kommuner har økt. Det betyr at kjøpekraften til de 

med høy gjeld vil bremse betydelig når rentene har steget såpass mye, og at en risikerer høyere 

avgifter og lokale skatter for å dekke inn økte offentlige lånekostnader.      
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SSB med nye prognoser for norsk økonomi – det ser bra ut  

SSB la i forrige uke frem sine nye prognoser for norsk økonomi, og de venter en vekst i fastlandsøkonomien på 2,7% 

neste år og 2,4% i 2020. Veksten vil drives opp av økte oljeinvesteringer, økt privatkonsum, økt eksport og 

investeringer. SSB peker på at den hjelp norsk økonomi har fått fra lave renter, svak kronekurs og stimulerende 

finanspolitikk vil bidra i mindre grad fremover. Fremover vil veksten hjelpes av økte investeringer og økt 

konjunkturoppgang ute. SSB ser for seg at Norges Bank skal heve renten 5 ganger frem til utgangen av 2021, det 

samme som Norges Banks anslag. Det vil tilsi at boliglånsrenten i gjennomsnitt vil stige til rundt 4%.  

 

SSB ser for seg at de negative impulsene fra lav boligbygging snart vil være over, og de venter at boliginvesteringene 

vil begynne å stige igjen i løpet av første halvår i 2019. Oppgangen vil komme som følge av at det er utsikter til økte 

boligpriser fremover, noe som da vil gjøre flere byggeprosjekter lønnsomme. Boligprisene vil ifølge SSB stige som 

følge av økte inntekter, men dempes av økt rente og lavere befolkningsvekst. Men, SSB legger kun til grunn en 

boligprisvekst i takt med prisstigningen, slik at realprisen på bolig vil være uendret de neste par årene.  

 

Oljeinvesteringene ventes å stige med rundt 10% neste år når Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg skal bygges, 

for deretter å flate ut. I 2018 har det vært sterk vekst i investeringene i kraftforsyning, både produksjon og 

distribusjon. I 2019 vil disse investeringene avta. I fastlandsindustrien ventes den høye investeringsveksten i år å 

fortsette til neste år, som følge av store prosjekter innen oljeraffineri, kjemisk og farmasøytisk industri. For 

tjenestesektoren ventes det beskjeden aktivitet.  

 

Husholdningene vil oppleve en beskjeden vekst i lønninger, og nær uendret realvekst i boligverdi. Samtidig er det 

risiko knyttet til strømpriser fremover, og til økte utgifter til eiendomsskatt, avgifter og bompenger. Økt usikkerhet 

rundt både boligprisutviklingen og kostnader, kan dempe veksten i konsum mer enn det SSB legger til grunn. Det 

igjen kan dempe aktiviteten og dermed inflasjonspresset i norsk økonomi, og gjøre at Norges Bank ikke trenger å 

heve renten så mange ganger som de har signalisert. Hvis sentralbankene i andre land, anført av USA, må avlyse 

sine renteøkninger på grunn av svak vekstkraft, så vil det begrense rommet for videre renteøkninger også for Norges 

Bank. 

 

Norges Bank hevet som ventet renten i september, og varslet at neste renteøkning mest sannsynlig vil komme i mars 

neste år. De tar seg med andre ord svært god tid med å normalisere rentene videre. Prisveksten målt ved den 

underliggende prisindeksen KPI-JAE var på 1,6% i oktober, mens total KPI var på hele 3,1%, godt over det nedjusterte 

mandat for pengepolitikken fra mars i år, der inflasjonsmålet ble senket fra dagens 2,5% til 2,0%. Den høye 

prisveksten skyldes svært høye strømpriser etter en rekordtørr sommer. Med store nedbørsmengder på Vestlandet i 

høst så vil strømprisene komme ned, og vi kan få en lavere konsumprisvekst fremover. Selv med en noe høyere 

prisvekst fremover enn inflasjonsmålet tviler vi på at Norges Bank vil heve renten mer enn de ha signalisert. Vi tror 

snarer risikoen er betydelig større for at de, i likhet med sentralbanken i USA, vil heve rentene til et lavere nivå enn 

de har signalisert til nå. Nye signaler får vi i forbindelse med neste rentemøte den 13. desember. Da vil de legge frem 

en ny pengepolitisk rapport med ny renteprognose. Vi tror de vil legge frem en ny rentebane som viser en renteheving 

mindre enn i forrige rentebane. 
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Utviklingen i ulike markeder 
 

Norge – Oslo børs siden 2008 

  

Norge – Oslo børs siden årsskifte 

 

 

 

10 års statsrente – Norge, Euro, USA  10 års statsrente siden årsskifte  

 

 
 
 
 

 

3 måneders interbankrente (NIBOR)  3 m NIBOR siden årsskifte 

 

 

 

Oljeprisen siden 2008  Oljeprisen siden årsskifte  
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