
Makro: Amerikanerne fortsetter å skape nye jobber i godt tempo. I februar kom det 
melding om at det var skapt 304.000 nye jobber, som var klart mer enn markedet hadde 
forventet. Samtidig steg optimismen noe i industrien, slik at framtidsutsiktene for USA ser 
ganske bra ut. I tillegg har det kommet signaler om at Donald Trump og kineserne er nære 
ved å bli enige om en handelsavtale. Dersom en avtale blir signert, så kan handelskrigen 
forhåpentligvis avblåses for denne gang. Sentralbanken i USA, Federal Reserve, har også 
kommet med signaler om at det kanskje ikke blir noe særlig mer renteoppgang fremover 
likevel, noe som ble svært godt mottatt av markedet. 

I Europa har nyhetene vært mer blandet. Noen land rapporterer om mer optimisme blant 
bedriftene, mens andre blir mer pessimistiske, og da spesielt Tyskland. I tillegg er det noe 
spredning, hvor industribedriftene ser litt mørkere på livet, mens servicebedriftene er mer 
optimistiske. Det er knyttet noe forventning til hvordan den europeiske sentralbanken ECB 
vil sette rentene fremover. 

I Kina har de gjennomført en del tiltak for å holde veksten oppe. Landet reviderte ned 
målet for vekst i brutto nasjonalprodukt til 6 % fra 6,5 %. Samtidig har de både kuttet på 
skatter og lettet på vilkår for banker. 

2019 ser ut til å bli et ganske godt år for Norge. Veksten kommer tilbake, godt hjulpet av 
opptur i oljeinvesteringene og en fortsatt ganske svak kronekurs. Den svake kronekursen 
gir solide stimulanser til eksportindustrien. Det er for øvrig forventet at Norges Bank hever 
renten i mars med 0,25%. 

Aksjer: Den positive markedsutviklingen vi observerte i begynnelsen av 2019 fortsatte inn 
i februar. Dette til tross for at resultatene i 4. kvartal totalt sett ikke var sprekere enn de 
burde være. Utsiktene til en løsning av handelskonflikten mellom USA og Kina vurderes av 
markedet å være nært forestående, og i tillegg har den amerikanske sentralbanken uttalt 
at de tidligere forventede renteøkningene uteblir. Dette har samlet bidratt til mindre angst 
og en bedre markedsutvikling. At britene fortsatt ikke har fått en løsning for sin utmeldelse 
fra EU, bekymrer tilsynelatende heller ikke markedet nevneverdig.  

Oslo Børs steg med 3,6 % i februar, mens verdensindeksen fikk en oppgang på 4,4 %. 
Den svenske børsen steg med 3,2 % og den tyske DAX indeksen fikk en oppgang på 3,8 
%. Det beste regionale markedet i februar var Kina, som steg med hele 15,4 %, mens 
markedene falt i flere andre «nye» økonomier, bl.a. Sør-Korea, Russland, Brasil og 
Argentina. 

Vi er fortsatt av den oppfatningen at våre aksjeporteføljer er attraktivt priset, og vil gi en 
god risikojustert avkastning for langsiktige investorer. Det er imidlertid nok av ting å 
bekymre seg over. Oppgangskonjunkturen har vart lenge, spesielt i USA, og vi utelukker 
derfor ikke større svingninger hverken på kort eller mellomlang sikt. På den annen side vil 
mer stimulerende pengepolitikk i USA, mer ekspansiv finanspolitikk i Kina og rimeligere 
prising av selskaper nå enn før korreksjonen, bidrar til at vi forventer fortsatt positiv 
markedsutvikling både på kort og mellomlang sikt. 

Renter: Rentene i Norge har vært stabile i årets første 2 måneder. 3 måneders NIBOR 
rente var 1,28 % ved utgangen av februar, opp 1 punkt fra årets start på 1,27 %. 10 års 
fastrente i Norge var 2,12 % ved utgangen av februar, ned 1 punkt fra årets start på 2,13 
%. Markedet forventer at Norges Bank setter opp styringsrenten til 1,0%, fra dagens nivå 
på 0,75 % ved rentemøtet 21. mars. 



Vi har hatt en god start på året for både høykvalitetsobligasjoner (IG) og 
høyrenteobligasjoner (HY). Det er god aktivitet i annenhåndsmarkedet med stigende 
kurser. Markedet for utstedelse av nye lån i høykvalitetssegmentet har vært god, mens 
aktiviteten i høyrenteobligasjonssegmentet fortsatt er lav. Vi forventer at aktiviteten tar 
seg opp nå som markedssentimentet er bedre, og selskapene er ferdige med 4q 
rapportering. 


