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Norge

Økonomien driver aksjer – også prisingen av bankaksjer
Og for norske bankaksjer er norsk økonomi viktigst

• På det “verste” i slutten av 2018
priset markedet inn en norsk
vekstbrems fra 2,5% til 1%

Norge

Og resten av balansen – obligasjonsrentene – fulgte stort sett med
.. som normalt, selvsagt
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Global økonomi

Normalt svinger vi i takt. Særnorsk nedtur/brems kun to ganger
Vår eiendoms- og bankkrise – og nedturen i olje nå. Nå er vi i gang igjen

Global økonomi

Verden har vært uvanlig stabil de siste årene – med vekst godt over trend
Hva er utsiktene da?

Norge

Det er vandel, ikke handel – det er innenlandsk etterspørsel som svinger (med)
Det er privat innenlandsk etterspørsel som kjører norske konjunkturer, ikke utlandet, direkte
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Hva er makro?

Hva tror vi mest på?

Hva signaliserer markedet?

Økonomien
“Forventningene”
1) Fortsatt vekst over
trend
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3) “Normal” nedtur
4) Ny storsmell
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Noe senere…

-30

Det ble ikke myk landing, denne
gangen heller

• Siden november: Markedet har priset inn noe ned mot trendvekst, eller litt svakere
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Hva er makro?

Er det over? I løpet av de neste to årene
Svært lav ledighet, tiltakende lønnsvekst, høye investeringer politisk ustabilitet øker risiko for nedtur
Global økonomi
“Realiteten” om 2 år
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Prisvekst langt under mål
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lønnsveksten og økt prisvekst – og rentene

Prisvekst litt under mål
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Hva er makro?

Når går det galt?

Etter at for mye har gått for bra for lenge

• Lav arbeidsledighet
• For høye investeringer
• For mye gjeld, ubalanser
Eller noe helt annet går fullstendig galt
• Politikk, krig, pest eller kolera
Og er du investor: Pass på det viktigste, prisingen
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Hva er makro?

Går det galt nå?
Verden rundt oss: Alt er ikke i grønn sone lenger

Etter at for mye har gått for bra for lenge

• Lav arbeidsledighet
• For høye investeringer
• For mye gjeld, ubalanser
Eller noe helt annet går fullstendig galt
• Politikk, krig, pest eller kolera
Og er du investor: Pass på det viktigste, prisingen

Handelskrigen, Brexit,
budsjettsprekk i USA
og litt i Italia, gatekamper i
Frankrike, Ukraina, Iran,
Venezuela
POPULISME
+ en dag: KLIMA
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Global økonomi

I am a Tariff Man: Trade is Bad
Men nå trenger han litt handelsfred??
Dårlige odds
• Ingen forståelse, ingen strategisk linje
Men
• NAFTA (Ca/Mex - verdens verste avtale) reforhandlet, uten substansielle endringer! En stor seier!
• KORUS (S-Korea, en forferdelig avtale) reforhandlet, uten substansielle endringer! En stor seier!
• Iran-avtalen (den horrible) ble kansellert, men med store hull i oljesanksjonene
• Trump og Xi forhandler, om forhold som (trolig) lar seg løse, om de vil – og det vil de. Første runde OK
• Men: Andre i USA (og i Kina) venter en mye større konflikt. Hvem skal være størst/mektigst?

• USA forhandler med EU og Japan om mer frihandel
Til nå har global tollsats kun økt fra 3% til 4%. Den har vært 30-40%

Hva kan likevel gå galt?
Opptrapping: Kina, EU, Japan, bil og mye annet
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USA

Et ekstremt budsjettunderskudd – gir gass i unnabakke
Skattekutt og utgiftsøkninger – etter at ledigheten har falt til 4%. Helt ekstraordinært!

• Oppturen varer lengre
– og nedturen blir dypere…
Vietnam

• Litt impulser også i 2019
• Press på korte renter
» Motvirke effekten av ekspansiv politikk

• Press på lange renter
» Langt større tilbud av statsobligasjoner (også korte)

• En dag må skatter heves eller utgifter kuttes
» Vil dra ned veksten
» Dollar mest sannsynlig ned
» Ikke bra for aksjemarkedet
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Global økonomi

Unormalt kraftig fall i arbeidsledigheten i rike land. Lavest siden 1980!
Dårlig nytt, selvsagt. Trikset kan neppe gjentas. Modningstegn
• Største nedgang, ever!

• Ledigheten ned overalt
» Lavere enn normalt «overalt»
» Sysselsettingen stiger, er
rekordhøy i mange land

• Ledigheten lavest på

» 49 år i USA
» 23 år i Japan
» 37 år i Tyskland
» 43 år i UK & Canada
• Det beste er bak oss,
vekstmessig
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Global økonomi

Lønnsvekst: På vei opp – og ikke så lav lenger, egentlig
Lav vekst i produktivitet: Normal kostnadsvekst/inflasjon i flere land

14

Global økonomi

Lønnsvekst: På vei opp – og ikke så lav lenger, egentlig
Lav vekst i produktivitet: Normal kostnadsvekst/inflasjon i flere land – og på vei OPP
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Global økonomi

Rike land: Investeringene har steget bra, er ikke lave lenger!
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Global økonomi

Rike land: Investeringene har steget bra, er ikke lave lenger!
Fortsetter det sånn ett år til… (PS: Det er IKKE vårt anslag, vi ser tegn allerede…)
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Global økonomi

Ny finanskrise? Neppe. Men normal nedgangskonjunktur kan vi likevel få
De fleste nedturer ender ikke som bank- og finanskrise

• Noen få fortsatte festen. De som
fikk lav rente uten at boblen sprakk
og ledigheten ble høy
» Norge, Sverige, Australia, Canada

• Der boblen sprakk, ledigheten steg
er gjeld nedbetalt
» USA, UK, Spania, Irland, Danmark,
Nederland, Portugal, Baltikum, Island
» Men amerikanske bedrifter har lånt
en del igjen, mye for å kjøpe tilbake
egne aksjer…

• Der de ikke hadde boble, har de ikke
tatt opp mer gjeld, selv om renten
var lav
» Japan, Tyskland og noen til

• Bankene i alle land har blitt
tvunget til å øke egenkapitalen
kraftig
• Er kredittkvaliteten svakere?
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Global økonomi

I KINA har mange økt gjelden farlig mye. Men veksten er bremset
Ikke så ille i andre Emerging Markets, med noen få unntak.

DM

19

Global økonomi

I KINA har mange øket gjelden farlig mye. Men gjeldsveksten er bremset
Ikke så ille i andre Emerging Markets, med noen få unntak.

DM

Over 20 pp
kreditt/BNPvekst på 5 år?
2008: 21 land
2018: 4 land
Av 40 land
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Global økonomi

Bedriftene: Veksten har kommet ned, er ennå ikke svak
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Global økonomi

Rike land (DM) ned, ikke svake. Kina på 3 års snitt. EM ex Kina nær 6 års topp
Fremvoksende økonomier (ex Kina) bedre enn sitt rykte – og har mer å vokse på enn rike land
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Kina

Kina bremser, men ikke almen panikk, ennå
Folk flest og bankene ikke urolige. En del bedrifter er. Heller kredittinnstramming enn handelskrig?

• Myndighetene Kina prøver å holde kredittveksten opp,
etter å ha strammet inn
• Det er vedtatt og annonsert flere skattekutt og store
investeringer i jernbaner (1% av BNP!)

USA

Ett svakhetspunkt i USA: Boligmarkedet
Og det er her det pleier å starte
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Rentene ble superlave fordi mange trengte det. Nå trenger de det ikke mer
Og «vi» har uansett ikke godt av det lenger. Rentene skal opp inntil økonomien går ned (+QE->QT)
• USA har hevet renten 9 x,
planlegger 3 x til
» Men hvor mange rekker banken?
» Markedet ventet kutt, men ikke nå

• Canada, 5 x opp, sier fler
• UK, 2 x, sier mer (Brexit avgjør)
• EMU tar små grep, vil heve i 2019
• Sverige hevet i desember!!
• Norges Bank: Har kommet i gang
Men opp til 2% i først uti 2021,
sier Norges Bank
- negativ realrente i 3 år til??

25

Renter

«Sikre» renter er for lave

Bånd
5.6 til
-1.1
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Renter

«Sikre» renter er for lave, spesielt i Europa
Negativ terminpremie? Alle anslag sier så, du får lavest rente ved å binde!

Bånd
5.6 til
-1.1
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Kreditt

Kredittpåslagene har steget bra – til over snitt
Likevel ikke dyrt for bedriftene å låne – (og ikke veldig attraktivt å låne penger til dem…)
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Norge

Norge: Veksten kom tilbake, før oljeinvesteringene kom i gang
Sysselsettingen stiger raskt og ledigheten faller – selv moderat vekst er over trend

• Moderat inntekts- og
forbruksvekst
• Boligmarkedet kom i gang
» Men prisene butter igjen

• Og dempes gjeldsveksten,
endelig?
.. mens Norges Bank har begynt
å heve renten ☺
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Norge

Ledigheten faller (i alle fall på NAV), men flere kommer nå i jobb
.. Og bedriftene melder kun om «normal» mangel på arbeidskraft:
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Norge

Norske utsikter: Alt blir ikke som før
En litt gråere økonomi, ingen krise!!

• Lavere befolkningsvekst

• Lavere vekst i reallønninger – og forbruk
• Mindre/ingen vekst i overføringene fra Oljefondet

• Oljeinvesteringene skal opp, men ikke mye og neppe lenge
• Kombinasjonen av lav rente og god økonomi varer ikke evig

• Gjeldsveksten må (trolig) dempes og boligmarkedet er utsatt. Alltid, uansett
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Norge

Ny normal: 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
» 3% reallønnsvekst

• Nå
» Lavere vekst i produktiviteten
» Vi har ikke flaks med alt lenger
▪ Påvirker lønnsevnen i bedriftene

» Ingen reallønnsvekst fra 2013
» 2019: 3% lønn, 2% KPI?

• Hva så?
» Lavere vekst i forbruk
» Over tid, lavere boligbygging
» Tar lengre tid å betale ned
gjeld
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Norge

Alle venter høyere oljeinvesteringer. Ingen venter høye. Og så skal de ned
Men nedgangen er over, og det ER VEKST! I alle fall et par år…

Norway Oil investments
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Norge

Etterspørselen: «Oljeavhengigheten» kraftig redusert
Etterspørselen fra oljesektoren ned fra 13,5% til 8% av BNP, største nedtur ever

• Norge overlevde
» Stort bidrag fra finanspolitikken
» “0”-rente
» NOK-fall på 25%

• Bankene overlevde
» Bankene i oljeregionen overlevde!
» Fortsatt behov for restrukturering i
supplysektoren, men mye er gjort

Ser vi et snev av
tilpasningsdyktighet?

Intermediate: Vare- og tjenesteinnsats til driften av olje- og gassproduksjonen
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Norge

“Vi” har fått en ½ årsinntekt mer i gjeld enn “de andre”
Kødder ikke: Folk flest har nedbetalt gjeld de siste årene

“Vi” i supergjengen tåler neppe høy
rente så godt
(Australia, Canada, Norge, Sverige)
“Vi” har bygget mye og investert mer
i boliger som gir dårlig avkastning,
finansiert med mer gjeld

fordi renten var lav,
uten at arbeidsledigheten var høy

Bubble: Bolig og gjeldsbobler som sprakk, USA, UK, Spania. Irland og mange andre. No bubble: Tyskland, Japan + noen få til
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Norge

Gjeld: Vi har tatt sølv, men går for gull! (og Norges Bank heier på)
Norges Bank: Gjelden har økt så mye at vi må være forsiktige med å heve renten…
• … så vi setter renten så lavt at
gjelden fortsetter å øke i samme
tempo

• Gjelden har steget raskt på tross av
harde reguleringer – fordi renten
har vært for lav for husholdningene
• Og spareraten faller…
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Norge

Hvordan hadde fugleflokken sett ut, uten “buret”?
Den hadde fløyet ut og opp

Belåningsgrad (LTV) og gjeldsgrad (LTI) for boliglån
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fordi renten har vært
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Kilde: Finanstilsynet, 8000 nye boliglån
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Norge

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

Det er boligprisene som
har steget hos “oss”
Ikke husleiene
= Lav avkastning
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Norge

Det er bygget mye (her) fordi det ble så skrekkelig lønnsomt
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Norge

Ikke ta for gitt at det som ofte har skjedd før, aldri kan skje igjen
Og lager vi oss en ny historie på bolig, hjelper det ikke med 0-rente
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Norge

Laveste vekst i husholdningens gjeld på 20 år, svakt m/m i både okt og nov
Men: Bankene melder ikke om svakere etterspørsel etter lån fra husholdningene! Var det falsk alarm?
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Norge

Spareraten har falt, har finansiert ¾ av forbruksvekst siden 2015
Kontantstrømmen er ikke sprek – men ikke farlig lav. Likevel klar risiko for et spareløft!

Takk gudene:
2018 er ikke som 2008 eller 1988
2019 blir ikke som 2009 eller 1989
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Vi klarer oss en stund uten gjengen. Men
• Global konjunktur modnes – og har møtt politisk motvind (som dog kan løye)
» Mest sannsynlig med en brems i løpet av 2019/20

• Vi går normalt i takt, ikke på grunn av handel, men på grunn av vandel. Nå er vi litt i utakt
» Oljeinvesteringene
» Men : Veksten allerede over trend (lav produktivitet, her også)
» Og: Alt blir ikke som før (befolkning, reallønn, oljepenger)

• «Særnorsk» kombinasjon med god økonomi og lav rente er over
» Enten skal renten opp eller økonomien ned
» KAN avdekke om vi har gjort noe dumt de siste 10 årene (bolig/gjeld)
Det som har skjedd før, kan faktisk skje igjen
» Takk gudene (og deres stedlige representant, i Tilsynet), bankene har mye mer EK enn for 10, 30 år siden
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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.
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