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Ny måned med oppgang

De amerikanske og britiske aksjemarkedene utviklet seg positivt 

i april, med oppgang mellom 2 og 5 prosent, avhengig av hvilken 

indeks man ser på. Mange andre børser kunne også vise til 

oppgang, ikke minst den taiwanske TAIEX-indeksen som steg 7 

prosent sist måned. I Japan og hardt corona-rammede India falt 

derimot børsene 1 til 2 prosent, mens Oslo Børs steg 1,7 

prosent i april, godt hjulpet av oljeprisen som steg fra 62 til 67 

USD pr. fat.

Markedsvolatiliteten, målt ved «fryktindeksen» VIX har falt litt 

videre, noe som indikerer økt risikovilje blant investorer i 

finansmarkedene. Markedsvolatiliteten, altså svingningene i 

finansmarkedet, er likevel på høyere nivåer enn før pandemien. 

Ikke så underlig kanskje, siden det fortsatt er en del 

risikomomenter knyttet til pandemiens videre forløp. Fallhøyden 

har uten tvil blitt større, men forklaringene på vedvarende 

aksjeoppgang ligger i optimisme rundt gjenåpning etter korona-

pandemien, Bidens enorme stimulansepakker, nullrentepolitikk, 

store mengder likviditet og rett og slett mangel på andre 

investeringsalternativer enn aksjer.

 90

 95

 100

 105

 110

31.mar 07.apr 14.apr 21.apr 28.apr

Positive Equity Markets

Oslo Børs World Index Emerging Markets

10

30

50

70

90

apr jun aug okt des feb apr

Lower Volatility

VIX Index



3

Pause i renteoppgangen

Etter en tredobling av den amerikanske 10-års statsrenten siden 

sommeren 2020, riktignok fra et lavt nivå, falt amerikanske 

renter litt tilbake i april. Nedgangen i tiårsrenten var på 11 

basispunkter, mens den tilsvarende tyske renten steg 9 

basispunkter sist måned. Den amerikanske tiåringen holder seg 

likevel over 1,5 prosent i rente, mens den tyske jobber seg opp 

mot null. 

USA har kommet betraktelig lenger i vaksinasjonsprosessen enn 

eurosonen og kan nå lette på tiltak og begynne å gjenåpne 

samfunnet. Det kommer sterke nøkkeltall for den amerikanske 

økonomien, samtidig som det har blitt varslet om stadig nye 

finanspolitiske stimulansetiltak. I eurosonen har man lenge slitt 

med svak vekst og svak inflasjon, og den europeiske 

sentralbanken bidrar til å holde lange renter nede, blant annet 

ved å kjøpe lange obligasjoner i markedet.

Kredittmarginene holdt seg forholdsvis stabile gjennom april, 

både internasjonalt og i Norge. Når det gjelder nyemisjoner har 

det vært litt roligere den siste måneden, som følge av påske og 

rapportsesong.
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Ingen nye signaler fra Norges Bank

Perioden med nullrente kan nærme seg slutten, selv om Norges 

Bank holdt renten uforandret på null prosent på sitt rentemøte i 

starten av mai. I følge sentralbanksjef Øystein Olsen er det 

fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk, men utviklingen så 

langt peker i retning av en renteheving allerede i andre halvår 

2021. Da er det i utgangspunktet snakk om enten september 

eller desember, når sentralbanken har sine hovedmøter og 

presenterer nye anslag for økonomien. 

I sentralbankens hovedscenario fra mars ble det lagt til grunn at 

vaksinasjonstempoet skulle øke fremover, slik at samfunnet fra 

mai og utover gradvis kunne gjenåpne og den økonomiske 

aktiviteten ta seg opp. Så langt ser dette ut til å være mer eller 

mindre i rute. Det er en forutsetning at det er klare tegn til at 

forholdene i økonomien normaliseres før renten kan settes opp 

igjen. 

Økt økonomisk aktivitet blant Norges handelspartnere har bidratt 

positivt til utsiktene, men det er store forskjeller mellom land.

Den norske kronen har styrket seg, og dette vil bidra til å trekke 

importert inflasjon nedover. Inflasjonen er nå over 

inflasjonsmålet, men det er altså utsikter til noe lavere inflasjon 

fremover. Norske boligpriser falt noe i april, etter flere måneder 

med sterk vekst. Sentralbanken uttrykker fortsatt at en lang 

periode med lav rente øker faren for at finansielle ubalanser 

bygger seg opp.

Styringsrente - prosent

Norges Bank mars 2021: Historisk og forventet styringsrente

(oransje = forrige anslag)
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Globale økonomiske utsikter

Utsiktene for den globale økonomiske veksten har blitt 

oppjustert, og i IMFs april-utgave av World Economic Outlook 

forventes det nå en vekst på 6,0 prosent - en oppjustering på 0,5 

prosentpoeng sammenlignet med anslaget fra januar. I 2022 

forventes en videre vekst på 4,4 prosent. Det er imidlertid store 

regionale forskjeller, og det er stor usikkerhet rundt anslagene, 

avhengig av det videre forløpet av pandemien. 

Det er utrulling av vaksiner mot Covid-19 og etter hvert 

gjenåpning av økonomiene som har gitt forventninger om solid 

gjeninnhenting for verdensøkonomien etter resesjonen i 2020. 

Noen land har kommet langt med vaksinering og har startet 

gjenåpningen, mens andre land fortsatt preges av høye 

smittetall og strenge smitteverntiltak. Det er nødvendig at alle 

land dras med i vaksineringen for å hindre stadig nye 

smitterunder og nye mutasjoner som kan videreføre pandemien.

De finanspolitiske stimulansene i flere av de store økonomiene, 

først og fremst USA, har vært med på å bidra til høyere 

vekstforventninger fremover.

Federal Reserve (Fed) holder likevel på den ultraekspansive 

pengepolitikken, og indikerer ikke noen renteøkninger før 

etter 2023. Det ble heller ikke varslet noen endringer i 

verdipapirkjøpene på Feds møte i slutten av april. Den 

europeiske sentralbanken (ECB) hadde også møte i april, 

hvor de videreførte de negative rentene, i tillegg til å varsle 

økte verdipapirkjøp gjennom PEPP - Pandemic Emergency

Purchasing Program.
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Skrevet av
Senior porteføljeforvalter Mariann Stoltenberg Lind

Mariann Stoltenberg Lind begynte i ODIN i november 2013.

Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg 

gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH. 

Hun har de siste ti årene jobbet som porteføljeforvalter innen 

norsk og internasjonal kreditt, og har tidligere jobbet som 

porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning. Fra

Storebrand har hun også erfaring som kredittanalytiker innen 

Norske Renter og Kreditt.

Mariann forvalter ODINs rentefond sammen med Nils Hast. Hun 

er også ansvarlig forvalter for kombinasjonsfondet ODIN Rente 

siden august 2020. 

I tillegg forvalter hun kombinasjonsfondene ODIN Horisont, 

ODIN Flex og ODIN Konservativ sammen med Dan Erik Glover i 

en investeringskomite.



Disclaimer

ODIN Forvaltning AS er et foretak i SpareBank 1 – alliansen.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet 

avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli

negativ som følge av kurstap. Ytterligere opplysninger, bl.a. om kostnader finnes i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og 

vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no

ODIN søker etter beste evne å sikre at all informasjon som gis presentasjonen er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og 

utelatelser. Uttalelsene i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet, og dette synet kan 

bli endret uten varsel. Vi har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra 

kildene hverken er presis eller komplett. Presentasjonen skal ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle 

instrumenter. ODIN påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av 

presentasjonen. 

Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for egenhandel som er fastsatt ev

selskapets styre. Retningslinjene sier at ansatte ikke kan handle i enkeltinstrumenter, kun i UCITS-fond og nasjonale AIF-fond 

samt i brede ETF-er.

https://odinfond.no/



