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Virusfrykt preget januar-markedene

Finansåret 2020 startet med en del markedsuro 

som følge av situasjonen i Midtøsten, da en 

fremtredende iransk general ble drept etter ordre 

fra USAs president Trump. Gjengjeldelsen ble 

imidlertid svakere enn fryktet, og markedene 

stabiliserte seg og aksjer steg. 

Fra midten av januar steg markedsvolatiliteten 

igjen, som illustrert ved den amerikanske VIX-

indeksen, også kalt «fryktindeksen». Bakgrunnen 

for dette var Corona-viruset, som spredde seg 

svært raskt i Kina. Det er i Kina iverksatt kraftige 

og nokså utradisjonelle mottiltak, som 

nedstengning av hele byer. Utbruddet vil trolig 

påvirke realøkonomien merkbart i de landene 

som blir rammet, selv om det er usikkert hvor 

store de økonomiske konsekvensene blir.

Alt i alt falt aksjemarkedene i januar, men det var 

store regionale forskjeller. I USA var utviklingen 

tilnærmet flat sist måned, mens Kina falt rundt 8 

prosent da børsene åpnet igjen etter kinesisk 

nyttår. I handelskrigen er det «våpenhvile» og 

Storbritannias formelle uttreden fra EU 31. januar 

gikk nokså ubemerket hen i finansmarkedene.
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Fall i lange renter

Etter å ha steget jevnt og trutt gjennom høsten 

2019, falt tyske og amerikanske 10-års statsrenter 

markert i januar. Fallet var på henholdsvis 25 og 

41 basispunkter, og var et resultat av markedsuro 

og økt risikoaversjon. Dermed er 10-årsrenten 

fortsatt godt nede i minusterritorium i eurosonen, 

og i USA har den falt til omtrent 1,5 prosent.

Som normalt når det er perioder med markedsuro, 

øker risikopremiene i de internasjonale 

kredittmarkedene, her illustrert ved den europeiske 

kredittindeksen iTraxx Crossover. 

Kredittmarginene er likevel nesten ett 

prosentpoeng lavere enn de var på tilsvarende 

tidspunkt i fjor.

I Norge derimot, var utviklingen en annen. Her 

økte kredittmarginene i desember - noe som ikke 

er uvanlig i forkant av årsskiftet - mens de falt 

tilbake igjen i januar. Først og fremst gjaldt dette 

den korte enden av løpetidskurven, og spesielt i 

bank- og kommune-segmentet. Året har startet 

med mange nye utstedelser, både innen 

investment grade og high yield, og utstedelsene 

har blitt godt mottatt i markedet.
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Ingen endring fra Norges Bank

Norges Bank holdt som ventet renten 

uforandret på 1,5 prosent på sitt møte i slutten 

av januar, og gjorde heller ingen forandringer i 

banen for fremtidig forventet styringsrente på 

dette «mellom-møtet». Ny pengepolitisk

rapport med nye prognoser for norsk økonomi 

kommer i forbindelse med sentralbankens 

neste møte i mars. Den eksisterende 

rentebanen tilsier at rentetoppen mest 

sannsynlig er nådd i denne omgang, selv om 

det ligger en viss sannsynlighet for økning frem 

mot sommeren 2020. Denne sannsynligheten 

er imidlertid under 50 prosent. 

I det siste har flere makroøkonomiske 

nøkkeltall kommet svakere enn ventet, og 

Finans Norges forventningsbarometer viser at 

norske husholdninger forventer en svakere 

utvikling fremover. De siste tallene for 

forbruksvekst har også vært svake. 

Arbeidsledigheten har steget noe, og tall for 

økonomisk vekst og inflasjon har vært svakere 

enn ventet. Til tross for dette ligger inflasjonen 

nær målet på 2 prosent, og den norske kronen 

er fortsatt på historiske bunn- nivåer. Dette gir

sentralbanken handlingsrom til å holde renten 

høyere enn hos våre handelspartnere. Norsk 

økonomi er fortsatt sterk, og selv om veksten i 

gjeld og boligpriser har vært mer moderat enn 

tidligere de siste par årene har nordmenn 

fortsatt et høyt gjeldsnivå. Norges Bank er 

opptatt av å hindre oppbygging av finansielle 

ubalanser, og følger nøye med på utviklingen i 

både boligpriser og gjeld.

Norges Bank desember 2019: Historisk og forventet styringsrente
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Bedre nøkkeltall internasjonalt

Den amerikanske sentralbanken gjorde som 

ventet ingen endringer i styringsrenten på sitt 

møte i slutten av januar. Sentralbanksjef 

Powell uttrykte imidlertid bekymring for lav 

inflasjon og lave inflasjonsforventninger, og 

det fremstår som om det skal mye til for Fed

å sette opp renten. Dessuten er usikkerheten 

rundt spredningen av Coronaviruset en faktor 

som Fed følger nøye med på. I Feds anslag 

legges det opp til at renten holdes i ro ut 

2020, i intervallet 1,50-1,75 prosent.

Etter en lang periode hvor makroøkonomiske 

nøkkeltall har skuffet, både i utviklede markeder 

og i fremvoksende økonomier, har nøkkeltallene 

den siste tiden kommet bedre ut enn det 

analytikere hadde forventet. Dette kan vi se av 

Citi Surprise-indeksen, hvor begge grafene – for 

utviklede markeder og for fremvoksende 

økonomier - nå ligger over nullstreken. Dette gir 

i seg selv en positiv impuls til finansmarkedene.

I eurosonen er det nå spede tegn til at 

inflasjonen begynner å ta seg opp. Selv om det 

er lenge til man kan forvente noen økning i 

renten, er det utsikter til at tiden med ekstremt 

ekspansiv pengepolitikk begynner å nærme seg 

slutten. I den europeiske sentralbanken (ECB) 

diskuterer man nå åpent om og hvor lenge 

fordelene av en slik pengepolitikk vil overstige 

ulempene. Ulempene kan være knyttet til 

oppbygging av finansielle ubalanser (bobler), 

feilallokering av kapital, eller kapitalutgang fra 

eurosonen. Dessuten er det et spørsmål om 

hvorvidt folk forbruker mer (som planlagt), eller 

om de rett og slett sparer mer for å nå sine 

sparemål, når rentene null eller negative.
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Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av 

markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen 

kan bli negativ som følge av kurstap.

Uttalelser i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet. Vi 

har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen 

fra kildene hverken er presis eller komplett.

Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette 

innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne 

rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN 

Forvaltning AS’ interne retningslinjer for ansattes egenhandel, som er utarbeidet i henhold til 

verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard.

Du finner mer informasjon på www.odinfond.no 

http://www.odinfond.no/?utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly



