
 
 

Makro og markedskommentar 
Av: Sjeføkonom Bjørn-Erik R. Orskaug 

Russlands invasjon av Ukraina skaper store svingninger i globale finansmarkeder. 
Frykten rår. Aksjeprisene faller. Rentene på statspapirer faller, drevet av trygg-havn 
effekter. Og oljeprisene stiger. Usikkerheten vil høyst trolig vedvare lenge. 

Aksjepriser reflekterer markedsaktørenes forventninger til fremtidig inntjening i ulike 
selskaper, diskontert med summen av forventede risikofrie renter og risikopremier. 
Risikopremiene kan ikke observeres, de må estimeres. Det er likevel rimelig å anta at 
den største driveren av fallet i aksjepriser nå er risikopremier, med bakgrunn i økt frykt 
og usikkerhet.  

Figur 1. Aksjepriser. Indekserte aksjeindekser i USA, eurosonen og Norge. 
Indeks = 100 ved 1. januar 2021. Lokal valuta. 

 
 

I krisesituasjoner trekker man ofte frem historiske paralleller. Naturlige paralleller 
denne gangen er Iraks invasjon av Kuwait i 1990 og Irak-krigen i 2003. Historiske 
sammenligninger er imidlertid oftest ufullstendige. De færreste kriser er like, verken 
når det gjelder årsak eller virkning.  

På 1990-tallet steg oljeprisen umiddelbart i kjølvannet av Iraks invasjon av Kuwait. I 2003 
steg oljeprisene kraftig i forkant av krigen, men falt deretter. Aksjeprisene den gangen 
reflekterte også andre begivenheter enn kriger. I Norge sto vi midt i en bankkrise tidlig 
på 1990-tallet. Etter Irak-krigen begynte en oppgangsperiode i den globale 
økonomien som vedvarte til starten av finanskrisen i 2007. Denne gangen har olje- og 
gassprisene i Europa steget kraftig over tid og fortsetter å stige i dag.  

 



 
 

Figur 2. Olje- og aksjepriser ved krigsutbrudd i Midtøsten 
Indekserte aksjepriser. Lokal valuta (USD for olje). Kilde: Macrobond. 

  
 

Figur 3. Energipriser i Europa 
Naturgasspriser, indeks = 100 ved 1. januar 2021. Oljepris (USD) på høyre akse.  

 
 

Bakteppet for aksjemarkedene dreier seg også denne gangen om mer enn 
krigsutbruddet i Ukraina. På den ene siden er den globale økonomien i ferd med å 
hente seg inn igjen etter pandemien, med positive effekter for bedriftenes inntjening. 
Aksjemarkedene priser fremtidig inntjening. Disse vil på sikt alltid være den viktigste 
driveren av aksjepriser. I den sammenhengen skal et enkelt år ha relativt lite å si. Det 



 
 

er når inntjeningen blir varig påvirket, at aksjeprisene endres vesentlig over tid. Figur 
4 illustrer dette poenget. Finanskrisen i 2007/08 førte til en kraftig og langvarig 
nedrevidering av forventningene til bedriftenes inntjening, med negativ effekt på 
aksjemarkedene over lang tid. Utbruddet av pandemien i 2020 førte også til en 
voldsom nedjustering i forventningene, men disse ble relativt kjapt revidert opp igjen. 
Utover det har ingen hendelser de siste 30 årene ført til vesentlige og langvarige 
nedrevideringer av forventningene til bedriftenes inntjening. 

Figur 4. S&P 500 prisindeks og forventet inntjening neste 12 måneder 
USD.  

 
 

På den andre siden er bakteppet for aksjemarkedene også at inflasjonen har tiltatt 
kraftig det siste året, som igjen har ført til økte renter. Selv om renteeffektene på 
aksjepriser i teorien ikke skal være spesielt langvarige, er det liten tvil om at svært lave 
renter etter finanskrisen har vært en viktig årsak til høyere aksjepriser. Dersom 
inflasjonen og rentene fortsetter å stige, vil det virke inn negativt på aksjepriser.  

Figur 5. 10-års statsrenter 
Prosent  

 
 



 
 

Usikkerheten og frykten rundt situasjonen i Ukraina vil fortsette å prege 
finansmarkedene i tiden fremover. Likevel har store svingninger i risikopremier normalt 
begrenset påvirkning på aksjeprisene over lengre tidsperioder. Fokuset over tid bør i 
stedet være på samspillet mellom mulige langsiktige konsekvenser for global 
økonomisk vekst og bedriftenes inntjening på den ene siden og rentemarkedet via 
endringer i forventet inflasjon på den andre. Enn så lenge er det krevende å si noe 
sikkert om totalen. 

 

 


