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Månedsbrev 8. november 2013 
 
En refleksjon 
 
“US inflation is running at just over half the Fe-
deral Reserve’s target. In Europe, even as the 
region emerges from recession, inflation is fal-
ling – to 0.7 per cent in October. It was lower 
only after Lehman’s collapse.” 
 
James Mackintosh, Financial Times, den 5. 
november 2013 
 
Makro 
 
Det globale makrobildet preges av lav, men 
positiv økonomisk vekst. Denne beskrivelsen 
har vært en gjenganger i vårt markedsbrev de 
siste år. Setningen prøver å beskrive en status 
som engelsk media kaller ”muddle through”.  
 
Da Federal Reserve i USA og andre sentral-
banker begynte med ekstraordinære pengepo-
litiske tiltak etter finanskrisen, sluttet markeds-
aktørene opp om tre ulike markedssyn. En 
gruppe mente at tiltakene kom til å medføre 
inflasjon og fare for hyperinflasjon. Denne 
gruppen har hatt mye gull i porteføljene. En 
annen gruppe fryktet deflasjon med begrunnel-
se i at sentralbankkreditt bare ville øke et alle-
rede for stort gjeldsoverheng og ikke skape 
realøkonomisk vekst. Denne gruppen har hatt 
en overvekt av sikre rentepapirer i porteføljene. 
Den tredje gruppen stolte på ”muddle through”, 
hvor verken inflasjon eller deflasjon ville få 
overtaket. Denne gruppen har hatt en overvekt 
av kreditt, aksjer og eiendom i porteføljen. Fem 
år senere ser vi at det er ”muddle through”-
investorene som har kommet best ut av det. 

 
I denne femårsperioden har realøkonomien 
hele tiden skuffet ved ikke å komme tilbake til 
gammel trendvekst. IMF og OECD med flere 
har vært optimistiske i sine prognoser på leng-
re sikt, men  har måttet nedjustere forventning- 
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ene løpende. Figuren viser at dette fortsatt er 
bildet. Den svakere veksten har likevel vært 
tilstrekkelig til å opprettholde et økonomisk akti-
vitetsnivå hvor bedriftene har tjent gode penger. 
Veksten har vært for lav til å skape inflasjon, og 
arbeidsledigheten har vært vedvarende høy nok 
til ikke å skape reallønnsvekst i de store OECD-
landene. Lønnsomheten i bedriftene har derfor 
vært meget god. Samtidig har deflasjonsfrykten 
vært reell, slik at sentralbankene har opprett-
holdt sin ekspansive pengepolitikk. Kombinasjo-
nen av stor likviditetstilførsel, redusert frykt og 
historisk høy lønnsomhet i bedriftene har gitt 
aksjer et formidabelt kursløft. 
   
De siste tre til seks måneder har stadig flere 
hatt tro på et realøkonomisk oppsving. Råvare-
prisene stabiliserte seg, sykliske aksjer har gjort 
det bedre enn defensive aksjer, økonomiske 
overraskelsesindekser har vært positive og in-
flasjonsforventninger har vært stigende.  
 
Nå ser vi at bildet igjen er i endring. Råvarepri-
sene målt ved S&P GSCI råvareindeks, har falt 
siden september. Siste måned har økonomiske 
overraskelsesindekser svekket seg, og infla-
sjonsforventningene har vært fallende i USA og 
EU. I EU er fallet markant og bekymringsfullt. 
Fallet har medvirket til at den europeiske sent-
ralbanken satte ned styringsrenten 7. november 
til 0,25 %. Siste inflasjonsmåling for EU i okto-
ber viste 0,7 % årlig endring, som er langt under 
inflasjonsmålet på 2 %. Utviklingen i USA, hvor 
inflasjonen nå er nesten halvparten av infla-
sjonsmålet, tilsier at dagens kvantitative lettel-
ser kan komme til å bli videreført lenger enn 
markedet nå tror. Gullprisens fall på 23,9 % 
siste 12 måneder viser at inflasjon ikke er noe 
problem på kort sikt. I sum opprettholder vi der-
for vårt syn om at det globale makrobildet vil 
preges av lav, men positiv økonomisk vekst 
også fremover.  
 
Avkastning - hittil i år  
 
De fleste aksjemarkeder har i år hatt en meget 
god uvikling. Oktober ble en svært positiv må-
ned i aksjemarkedene generelt og i Norge spe-
sielt. 
 
Hittil i år, per 7. november, hadde MSCI World 
indeksen steget med 31,3 %, mens MSCI World 
Emerging Markets indeksen hadde steget med 
6,5 %, begge målt i NOK. Oslo Børs, målt ved 
OSEFX, steg samme periode med 22,1 %. Det 
nordiske  aksjemarkedet, målt  ved VINX indek-
sen, har steget 30,7 %, målt i NOK. Oppgangen 

539,53 

15594,00 

1747,15 

9081,03 

6697,22 

14228,44 

22881,03 

94,41 

103,46 

1307,65 

7150,50 

6,05 

8,11 

9,73 

92,51 

21,49 % 

19,00 % 

22,50 % 

19,29 % 

13,55 % 

36,88 % 

0,99 % 

4,44 % 

-6,89 % 

-21,95 % 

-9,57 % 

8,65 % 

10,49 % 

8,11 % 

8,21 % 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2006 2009 2012 2015 2018

BNP - årlig realvekst

Utviklede land Framvoksende land Verden

IMF sin prediksjon

Kilde: IMF



 

 

Side 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 November 2013 
 

Månedsbrev 

 

 

har vært bred, og siste tre måneder har også 
råvareaksjer deltatt i oppgangen. Råvareprise-
ne har derimot falt siden tidlig september. 

 
Hittil i år er utviklingen innen råvarepriser svak. 
Olje har falt 6,9 %. Kobber og aluminium har 
falt med henholdsvis 9,6 % og 12,9 %. Gull har 
falt med 22,0 %. Alle priser i USD. Innen valuta 
har USD styrket seg mot NOK med 8,7 %, 
mens EUR  har  styrket seg mot NOK med 
10,5 %. NOK  har  styrket  seg  mot JPY med 
3,9 %. 
 
Verdi, likviditet, og sentiment 
 
På aggregert nivå er aksjemarkedene normal-
priset i Norge og globalt. Rentemarkedene 
fremstår som dyre og har lav forventet avkast-
ning. Innen aksjer er forskjellen i verdsettelse 
relativt stor mellom ulike regioner og sektorer. 
Samlet sett er Europa billig, men det har sin 
hovedforklaring i at sektorene bank, telekom 
og forsyning handles på historisk lave priser. 
Dette skyldes til dels at disse selskapenes inn-
tjening er underlagt myndighetenes regulering-
er. Investorene frykter at disse selskapene vil 
ilegges økte skatter og avgifter til trengende 
statskasser. I tillegg stilles det spørsmål ved 
kvaliteten på bankenes balanser. Europeiske 
kvalitetsselskaper med globalt ledende posisjo-
ner fremstår derimot som fullt til høyt priset. I 
fremvoksende markeder er bildet noe av det 
samme. Konsumorienterte kvalitetsselskaper 
er relativt høyt priset, mens de statskontrollerte 
energi-   og   råvareselskapene   fremstår   som 

svært billige på papiret. Problemet er bare at 
disse selskapene i praksis ikke drives for å 
skape verdier for minoritetsaksjonærene, men 
brukes for å løse ulike statlige formål. Gaz-
prom i Russland og Petrobras i Brasil er to 
gode eksempler på slike selskaper.  
 
I de siste tre til seks måneder har bedre utsik-
ter i Europa og tro på høyere global vekst bi-
dratt til at sykliske aksjer har gjort det bedre 
enn defensive aksjer. Investorenes vilje til å ta 
mer risiko har også bidratt til sterkere kurs-
oppgang på mer spekulative aksjer enn på 
kvalitetsaksjer. 
 
Likviditetsbildet ser fortsatt meget positivt ut, 
og som vi har beskrevet tidligere i brevet, tror 
vi det vil vedvare lengre enn det markedet i 
dag neddiskonterer. 
 
Sentimentet er også meget positivt, men fort-
satt ikke euforisk. Alle store aksjemarkeder er 
nå over 50-, 100- og  200-dagers glidende 
snitt. Markedene kan til og med tåle en viss 
kortsiktig korreksjon uten at det rokker ved 
dette bildet. 
 
Konklusjon 
 
Positiv global vekst, rikelig likviditet, lave ren-
ter og god inntjening støtter opp om den posi-
tive aksjemarkedstrenden. I tillegg er dagens 
verdsettelse på fornuftige nivåer i de fleste 
aksjemarkeder.  
 
Vi anbefaler derfor å være overvektet i aksjer 
og kreditt samlet sett. De to største truslene 
for dette synet er svært dårlige makronyheter 
som bringer tilbake deflasjonsfrykten, samt 
endret og mer kontraktiv sentralbankpolitikk. 
Overvekten innen aksjer har vi fortsatt innen 
stabile kvalitetsaksjer, selv om vi erkjenner at 
disse for øyeblikket har dårligere moment enn 
sykliske aksjer. Vi er overvektet i norsk høy-
rente med kort rentebinding. Vi er bekymret 
for norske verdipapirers konsentrasjon mot 
oljepris, og på lengre sikt ser vi også med uro 
på den norske finansnæringens eksponering 
mot boligprisene. 

Ansvarsbegrensning. Dette månedsbrevet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings vurderinger og markedssyn per brevs dato. Markedssynet 
og vurderingene er gjenstand for løpende overvåking som følge av markedsendringer, ny informasjon og øvrige forhold, og kan derfor endres på 
ethvert tidspunkt. Markedsbrevet er på ingen måte et tilbud om eller underlag for beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer. Referanser til 
enkelte aktivaklasser, verdipapirfond eller verdipapirer er for eksemplifiserende formål og er ikke ment å være, og skal heller ikke oppfattes til å 
være, anbefalinger for kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

Med vennlig hilsen 

Industrifinans Kapitalforvaltning AS 
 

 

Arild Orgland                 Steinar Eikeland 

  orgland@industrifinans.no  eikeland@industrifinans.no 
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Råvarer og aksjer

S&P GSCI Total Return (venstre side)

MSCI All Countries World Net Return (høyre side) Kilde: Bloomberg


