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Oljeetterspørselen svinger med BNP (og litt mer)
.. Men stiger normalt saktere enn BNP
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Oljeetterspørselen vokser normalt saktere enn BNP
Våre økonominer blir mer energieffektive
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Oljeprisen har vært viktig for “efficiency gain”
De siste 25 årene ikke oljeprisen vært like viktig for oljeeffektiviteten. Ny sjekk nå!
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Veksten ute usedvanlig stabil – og på et helt normalt nivå
Litt bedre det siste året. Oljesmell bremset Norge, nå er vi i gang igjen. Før «olje» stiger
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Ikke når oppturene har blitt for gamle 

men etter at alt har gått for bra, for lenge

– og vi ender opp med for mye av det meste

1. Gjeld

2. Investeringer 

3. Lav ledighet/høy inflasjon

4. For investorer: Ting er for dyre

5. En sjelden gang: Noe annet går galt

Stort sett går det bra! Når kommer smellene?
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Trade & Trump
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1. Gjeld – OK i mange rike land, ikke alle og Kina uroer (mindre) 

2. Investeringer – Er ikke lave lenger, Kina har bremset

3. Ledighet – Arbeidsledighet lav, lønns/prisvekst opp 

4. Prising – Mange aksjer dyre, ingen billige. Renter for lave
En del eiendom dyrt, noe ikke

En sjelden gang

5. Noe annet går galt – Trump & co, Italia skremmer, kan gå galt
Ellers: Politikk, kriser, småkriger, flyktningekatastrofer er 
normalt ikke viktig for VERDENSøkonomien

Og nå? Sykler modnes. Ikke alle er overmodne, ennå
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USA har ekstremt budsjettunderskudd – og nå gir de full gass!
Skattekutt og utgiftsøkninger vedtatt – etter at ledigheten har falt til 4%

• Normalt skal statsfinansene være sterke 
når ledigheten er lav
» Høye skatteinntekter, lave utgifter til 

ledighet, ikke behov for stimulanser

• Nå er ledigheten lav – men 
underskuddet er nær 5% av BNP. Har 
aldri skjedd før

• .
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USA har ekstremt budsjettunderskudd – og nå gir de full gass!
Skattekutt og utgiftsøkninger vedtatt – etter at ledigheten har falt til 4%

• Normalt skal statsfinansene være sterke 
når ledigheten er lav
» Høye skatteinntekter, lave utgifter til 

ledighet, ikke behov for stimulanser

• Nå er ledigheten lav – men 
underskuddet er nær 5% av BNP. Har 
aldri skjedd før

• Skattekutt og utgiftsøkninger kan løfte 
underskuddet til 6 – 7% av BNP, med 
svært lav ledighet. Helt ekstraordinært

• Press på korte renter
» Motvirke effekten av ekspansiv politikk

• Press på lange renter
» Langt større tilbud av statsobligasjoner

• En dag må skatter heves eller utgifter kuttes

• Dollar mest sannynlig ned

• Ikke bra for aksjemarkedet
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1. Gjeld – OK i mange rike land, ikke alle og Kina uroer (mindre) 

2. Investeringer – Er ikke lave lenger, Kina har bremset

3. Ledighet – Arbeidsledighet lav, lønns/prisvekst opp 

4. Prising – Mange aksjer dyre, ingen billige. Renter for lave
En del eiendom dyrt, noe ikke

En sjelden gang

5. Noe annet går galt – Trump & co skremmer, kan gå galt
Ellers: Politikk, kriser, småkriger, flyktningekatastrofer er 
normalt ikke viktig for VERDENSøkonomien

Ellers da? Sykler modnes. Ikke alle er overmodne, ennå
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Gjelden
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Folk flest har nedbetalt gjeld (kødder ikke)
Selv om renten har vært svært lav. Godt nytt!

• Etterspørselen etter lån 
har vært lav

• Långiverne har vært 
forsiktige

• Sentralbankene har gjort 
alt for å hjelpe sine folk og 
land ut av gjeldsknipa
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Noen få har økt gjelden videre
Blant oss rike: Sypersykel-gjengen, Australia, Canada, New Zealand, Norge og Sverige

• Finanskrisen bet ikke mye 
på boligmarkedet

» Eller på arbeidsmarkedet

• Finanssystemet falt ikke 
sammen

• Men renten ble like lav +/-

• OG FESTEN FORTSATTE!
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Norge på solid pallplass 
Vi holder stø kurs, når de andre svikter!
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Norge på solid pallplass. Skal vi gå for gull (her også)?
Vi holder stø kurs, når de andre svikter!

Mulig vi er på toppen
av pallen før neste
vintersesong!
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Hvordan hadde fugleflokken sett ut, uten “buret”?
Maks 85% lån mot verdi og max 5 x inntekt har dempet gjeldsveksten en god del!

Belåningsgrad (LTV) og gjeldsgrad (LTI) for boliglån

LTI 5 X

LTV 85%
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Investeringene
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Rike land: Investeringene har steget bra, begynner å bli høye!
Nesten alle over sine trendbaner

PS: Hvis du vil vite når du ikke skal ha “risk”, sjekk denne grafen nøye!
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Rike land: Investeringene har steget bra, begynner å bli høye!
Fortsetter det sånn, er de svært høye om ett år

PS: Hvis du vil vite når du ikke skal ha “risk”, sjekk denne grafen nøye!
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Arbeidsmarkedet - lønnsvekst
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Arbeidsledigheten har blitt svært lav i rike land
Dårlig nytt, selvsagt. Trikset kan neppe gjentas. Modningstegn

• Bratt nedgang, som vanlig

• Ledigheten ned overalt

• Den er lavere enn 
normalt nesten overalt

• Ledigheten lavest på 
» 18 år i USA

» 23 år i Japan

» 35 år i Tyskland

» 42 år i UK & Canada

• Det beste er bak oss, 
vekstmessig
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Produktiviteten stiger ikke like raskt lenger
Robotene har ikke tatt over, ennå. Dessverre, håper de skjerper seg snart

• Konjunkturelt (etter finanskrisen): Dårlig fungerende kredittmarked, lave investeringer (en stund)

• Strukturelt: Dårlig spredning av teknologi (den er komplisert). Lave renter holder zombier i live

• Norge ikke svakere enn andre
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Er ikke Phillipskurven helt død likevel?
Lønnsveksten er saakte på vei oppover. Er ikke lav gitt lav inflasjon og produktivitet
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Rentene ble superlave fordi noen trengte det. 
Nå trenger de det ikke mer. Og vi har uansett ikke godt av det lenger?

• USA har hevet renten 6 x, 
planlegger 7 x til

• Canada, 3 x opp

• UK, 1 x, sier mer

• EMU tar små grep, vil heve i 2019

• Sverige hever nok i år

• Norges Bank: Løftet rentebanen for 
3. gang på rad, skal heve i sept

Opp til 2% i først i 2021, sier NB 
- negativ realrente i 4 år til??
» Eller kan Norges Bank heve 10 

ganger??  
(Til ufattelige, urimelige og derfor 
fullstendig utenkelige høye 3%??)

» Lever du ikke vel med 5% boligrente, 
har du lånt for mye
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Billig å låne, lav avkastning på sparepengene

• Fra 1980: Inflasjonen ned

• Ekstra lave de siste årene
» Mange hadde lånt så mye for 

å investere i ting de ikke 
hadde råd til, at noen måtte 
hjelpe dem med å håndtere 
gjelden

» Økonomien ble elendig da 
altfor mange måtte spare

• Trenger de å forbli så lave?
Nei
» Gjeld er nedbetalt

» Arbeidsledigheten er lav

» Lønnsveksten rører på seg

» Og er det sunt??

Høyere inflasjon

Kamp mot inflasjon

Lavere inflasjon

Normal 
inflasjon

Finanskrise
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Er det ingen avkastning på kapitalen lenger? Vel, det spørs…
Bedriftene sier at de fortsatt tjener penger (uten store bidrag fra lavere renter)
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Aksjer?? Stiger bra over tid, svinger mye. Og er ganske dyre nå?
De er i alle fall ikke lave lenger!

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
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Svinger mye
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De svinger i takt: Oslo Børs og global økonomi!
Nå har global økonomi vært i bedring og børsen har steget
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Kredittspreadene har falt mye. De blir ikke mye lavere
Og en dag vil de stige…
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Pulsen: Bedriftene har meldt mild brems i vår, ikke bråstopp
Nivået er fortsatt mer enn bra nok. Men marginene har krympet
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Norge
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Norge: Veksten har kommet godt opp
.. og Norges Bank jekket sine vekstanslag opp

• Bedriftene sier de vil invester mer, 
både Fastland og olje

• Boligmarkedet friskmeldes (trolig), 
men boligbyggingen bremser litt

• Gjeldsveksten fortsatt høyere enn 
inntektsveksten

• Arbeidsledigheten faller og ikke høy

• Lønnsveksten tiltar sakte

• .. Og Norges Bank venter negative 
realrente i pengemarkedet i flere år til
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Ikke veldig rask vekst, men vekst overalt!
Nå er også Sør-Vest i pluss!
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Oljeinvesteringene bunner helt sikkert nå

Fortsatt fall i oljeinvesteringene 
i 1. kv, men mye er under 
bygging! Selskapene melder 
vekst
Ny, sanseløs boom? Tviler –
men det investeres nå for lite i 
global oljeproduksjon
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Oljeinvesteringene bunner nå – og Fastlandsbedriftene ser opp?

Fastlands-bedriftene har ikke 
investert eller lånt for mye de 
siste årene. Barometrene peker 
opp for investeringene
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Arbeidsledigheten faller (selv om veksten er moderat)

.. og sysselsettingen stiger
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Oljesmellen var «her». Ledigheten falt i resten av landet!
Vi andre fikk lav rente, svak NOK og mer ekspansiv finanspolitikk!

• Nå faller ledigheten overalt!
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Lille graf på veggen der: Hvem er lykkeligst i landet her?
Men dere har ikke vært like happy hele tiden. Vi viste imidlertid stor medfølelse
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Men alt blir ikke som før
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Lav produktivitetsvekst. Gir lav vekst i reallønn
Etter at norsk reallønn steg saftig de foregående 15 årene! Et skikkelig trendskifte!

• «Før»

» Alt gikk vår vei

• Nå 

» Lavere vekst i 
produktiviteten

» Vi har ikke flaks med alt 
lenger
o Påvirker lønnsevnen

» 2018: 3% lønn, 2% KPI?

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

Så langt har «vi» delvis 
kompensert med sparekutt
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Lavere befolkningsvekst. Vi er ikke så spesielle lenger

Lav arbeidsinnvandring

• Bra vekst, svært lav 
ledighet i Nord-Europa

• Etterspørselen etter 
arbeidskraft (har vært) 
lavere i Norge

• Mindre attraktivt 
lønnsnivå, NOK har falt 
mye

• Asyl strammet inn i hele 
Europa

Gir lavere norsk vekst
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Brå brems i veksten i befolkningen i arbeidsfør alder
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Boligmarkedet stabilisert nå, men risiko består

• Vi har bydd boligprisene høyt opp

• Vi bygger uvanlig mye (fordi det har blitt så ubegripelig lønnsomt)

• Vi har økt gjelden videre, fordi renten var så lav
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Boligprisene ganske normale, der folk flest bor
Men noen steder er de mye høyere enn før. Der de har lånt mye, med lav rente i OK økonomi
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NOK er mer enn svak nok
Kostnadsnivået er til å leve med nå. Det var selvsagt altfor høyt på toppen
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Neste trekk er ned, ute. Og oppsiden ikke uendelig her hjemme
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IMPORTANT DISCLOSURES AND CERTIFICATIONS

The analyses and statements in this note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 3-10 
and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by SpareBank 1 Markets AS (“SpareBank 1 
Markets”), an investment firm organized under the laws of Norway The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. 

SpareBank 1 Markets, subsidiaries, affiliated companies, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a “SpareBank 1 Markets Party” collectively, 
“SpareBank 1 Markets Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. SpareBank 1 Markets Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, 
nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an 'as is' basis. SpareBank 1 Markets Parties disclaim any and all express or 
implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, freedom from bugs, software errors or defects, that the note’s functioning will be 
uninterrupted or that the note will operate with any software or hardware configuration. In no event shall SpareBank 1 Markets Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, 
punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of 
the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect SpareBank 1 Markets’ judgment at the time the Note was prepared and SpareBank 1 Markets assume no obligation to update the Note in any form or 
format. 

The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience 
of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No SpareBank 1 Markets Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with the 
dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that SpareBank 1 Markets believes to be reliable, no SpareBank 1 Markets Party has performed an audit of, nor accepts any 
duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of SpareBank 1 Markets and this may 
prevent employees of SpareBank 1 Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in SpareBank 1 Markets which may be relevant to the recipients of the Note. 

This Document may not be taken, transmitted or distributed directly or indirectly into the United States, Canada, Australia or Japan.

Disclaimer


