
Tendens:

      mot NOK 124,83

USD 1,0000 10,9904  $ 78,35

EUR 1,0733 11,7960 Gull - spot  $ 1.957,82

SEK 10,7335 102,39 1221,23

DKK 6,9394 158,38 4115,24

GBP 1,2343 13,5655 32799,92

JPY 139,57 7,8745 4263,74

CHF 0,9063 1212,67 19499,63

PLN 4,1989 2,6174

ISK 140,610 7,8162

CAD 1,3605 8,0782 1 uke 3 mnd 6 mnd

AUD 0,6527 7,1734  NOK 3,42 3,84 4,24

SGD 1,3526 8,1254  SEK 3,50 3,70 3,97

HKD 7,8331 1,4031  DKK 3,07 3,42 3,78

NZD 0,6085 6,6877  EUR 3,15 3,42 3,73

THB 34,743 0,3163  CHF 1,32 1,15 1,58

ZAR 19,3062 0,5693  GBP 4,42 4,87 5,23

 USD 5,10 5,37 5,47

 JPY -0,15 -0,25 -0,21 

3 ÅR 5 ÅR 10 ÅR

   Norge - IRS rente 3,50

   Sverige - IRS rente 3,01

   EU - IRS rente 3,12

   USA - IRS rente 3,70
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Diverse

Korte markedsrenter

Lange markedsrenter (sluttkurser)

3,80

3,40

3,40

  Valutakurser

      mot USD

 Oslo Børs

 S & P 500

3,834,14

HA EN FIN DAG !

3,19

 Euro Stoxx 50

 Nikkei 400

 Dow Jones 

3,62

3,16

Røde børser

I44-Indeks

1 mnd Brent olje

Atter en dag med lite volatilitet i markedet og som skrevet før, veldig avventende. Ikke noe nytt fra 
forhandlingene i USA og derfor noe fallende børser de fleste plasser. Litt mer blandet i Asia.
DJ ned 0,77 %.  FED publiserte i går referatet fra siste rentemøte. De satte som kjent opp renten med 0,25 
prosentpoeng. Det viser seg at rentekomiteen var svært delte om denne beslutningen.  

Kronen forholdsvis lik som i går, noe sterkere dollar mot euro. Lange renter på stedet hvil. Oljeprisen tikker 
fortsatt noe oppover og noteres til akkurat nå til USD 78,35 pr. fat.
For øvrig trist at en av de råeste damer i pophistorien gikk bort, legenden Tina Turner. R.I.P

Makro i dag : kl. 08.00 Kredittindikator Norge samt ledighetstall fra SSB. Så kommer BNP for 1 kvartal USA 
og det er som alltid spennende.

Ha en fin dag.



Disclaimer

Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-Bank ASA, Markets (heretter benevnt SR-Bank Markets). Innholdet er kun ment for bruk av 
personer og/eller selskaper som har fått tilgang til informasjonen fra SR-Bank Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele 
eller deler av innholdet må ikke finne sted uten etter forutgående samtykke fra SR-Bank Markets. Innholdet må ikke på noen måte 
gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf. 
Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. SR-Bank Markets gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og 
fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Bank Markets kan på ingen måte
innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for kundens formål med å innhente informasjonen. 

Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som garanti, forsikring eller løfte. SR-Bank Markets 
fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes 
beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av dokumentet. Uttalelsene i 
dokumentet gir uttrykk for SR-Bank Markets oppfatninger på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen vil kunne 
være gjenstand for endringer uten særskilt varsel. 

Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, 
avdelinger og ansatte i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet. Det vil si at det kan foreligge informasjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA
konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært 
tilgjengelig for vedkommende som har utarbeidet dokumentet. 

SpareBank 1 SR-Bank ASA og/eller datterselskap av banken og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier (market maker) i, 
handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder og/eller finansielle instrumenter, eller ha sikkerhet i omtalte eller beslektede 
finansielle instrumenter, eller yte finansielle råd eller banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder. 

Informasjonen skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller 
posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av informasjonen kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form 
for kontrakt eller forpliktelse. 

Vennligst ta kontakt med SR-Bank Markets for ytterligere informasjon vedrørende denne rapport, slik som eierskap, offentlig kjente 
corporate oppdrag og øvrig informasjon relatert til Lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 
2007/06/29 nr 876. 

Informasjon om SR- Bank Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside www.sr-bank.no

SR-Bank Markets, en divisjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA - organisasjonsnummer NO 937 895 321 i Foretaksregisteret, er medlem av 
Verdipapirforetakenes Forbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet. 
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