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Videre aksjeoppgang i august

De globale aksjemarkedene fortsatte oppover i august, til tross 

for nye bølger med virusspredning og tilhørende tiltak som kan 

bremse den globale økonomiske gjeninnhentingen. På den 

positive siden har vi imidlertid en solid rapportsesong, der 

majoriteten av selskapene har meldt om bedre halvårsresultater 

enn forventet, og sentralbanker som signaliserer at den 

ekspansive pengepolitikken vil videreføres så lenge det er 

nødvendig. Den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell, 

ga i sin tale på Jackson Hole-konferansen ingen signaler om 

tidlig utfasing av de kvantitative lettelsene, og flere av de 

amerikanske børsene nådde nye toppnoteringer i etterkant.

Det var oppgang også i Europa og i Japan, mens det var mer 

blandet for de fremvoksende økonomiene. De kinesiske børsene 

hentet seg noe inn igjen etter fallet knyttet til innføring av 

regulatoriske begrensninger i teknologisektoren forrige måned. I 

India steg BSE Sensex-indeksen hele 9 prosent, mens det var 

nedgang i Brasil, hvor Ibovespa-indeksen falt 2,5 prosent. OPEC 

viderefører sine planer om en gradvis økning av 

oljeproduksjonen, og oljeprisen falt fra 75 til 72 USD pr. fat, 

mens Oslo Børs steg 0,7 prosent i august. 
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Lange renter opp

Tyske og amerikanske 10-års statsrenter steg 8 og 9 

basispunkter i august, og endte måneden på henholdsvis -0,4 og 

1,3 prosent. Usikkerhet rundt inflasjonen fremover og 

spekulasjoner rundt tidsplanen for nedtrapping av 

sentralbankens verdipapirkjøp i USA bidro til svingninger 

gjennom måneden. I USA har Federal Reserve (Fed) to 

hovedmål for pengepolitikken, som er knyttet til inflasjon og 

sysselsetting. Inflasjonen er nå på plass, og vel så det, så nå er 

det kun arbeidsmarkedet som gjenstår før Fed kan gå i gang 

med en normalisering av pengepolitikken. Denne 

normaliseringen vil starte med en reduksjon i verdipapirkjøp 

(tapering). Verdipapirkjøpene har lenge bidratt til å holde lange 

renter nede, og vi kan få en motsatt effekt når de fases ut.

Gjennom sommeren har det i hovedsak vært rapportert gode 

halvårsresultater fra selskapene i kredittmarkedet, og antall 

konkurser holder seg på et lavt nivå. Både norske og 

internasjonale kredittmarginer falt noe i august. 

Markedsaktiviteten har vært økende etter sommerferien, og i de 

siste ukene av august har det kommet mange nye transaksjoner 

til markedet.
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Slutt på norsk nullrente i september

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uforandret på null 

prosent på sitt møte i midten av august. Den økonomiske 

utviklingen gjennom sommeren har vært omtrent som 

sentralbanken forventet, og det ligger dermed fremdeles an til at 

første renteøkning, på 0,25 prosentpoeng, kommer i slutten  av 

september. Prognosen fra juni tilsier videre én renteøkning i 

kvartalet, noe som innebærer at styringsrenten vil komme opp i 

1 prosent til sommeren 2022. 

Sentralbanksjef Øystein Olsen fremhever at gjenåpningen av 

samfunnet har gitt en markert økning i den økonomiske 

aktiviteten og at arbeidsledigheten har falt videre. Selv om 

norske smittetall har økt den siste tiden, er det relativt få 

sykehusinnleggelser, og det er lite som tyder på at det vil bli 

innført nye omfattende nasjonale koronarestriksjoner. 

Vaksinasjonsdekningen øker stadig, og den høye oppslutningen 

om vaksineprogrammet kan bidra til at vi i Norge slipper de nye, 

store smittebølgene vi har sett i flere land. Internasjonalt er bildet 

mer usikkert, og sentralbankene hos våre handelspartnere 

signaliserer at den ekspansive pengepolitikken vil bli videreført 

fremover. Det påvirker også Norges Bank, som kan bli nødt til å 

revurdere sine prognoser for videre renteøkninger.

Etter en periode med svakere vekst skjøt boligprisene fart igjen 

og steg 1,9 prosent i august, eller 1,0 prosent justert for 

sesongvariasjoner. Det innebærer at norske boligpriser nå er 

hele 9,4 prosent høyere enn de var for ett år siden, og risikoen 

for finansielle ubalanser er en god grunn til at Norges Bank bør 

komme i gang med en normalisering av pengepolitikken.

Norges Bank juni 2021: Historisk og forventet styringsrente

(oransje = forrige anslag)



Globale økonomiske utsikter

Det internasjonale pengefondet (IMF) holdt de globale 

vekstanslagene for 2021 uforandret på 6 prosent i sin 

oppdatering i sommer, men nå fryktes det at spredningen av 

deltavarianten av koronaviruset og andre mer smittsomme 

mutasjoner vil begrense vekstpotensialet fremover. Enten det 

skyldes manglende tilgang på vaksiner, at vaksinene man bruker 

ikke er gode nok, eller at folk rett og slett ikke ønsker å 

vaksinere seg, ser vi at mange land nå opplever økt smitte, flere 

sykehusinnleggelser og dermed også flere restriksjoner. 

Makroøkonomiske nøkkeltall har i det siste kommet svakere enn 

forventet i Kina, i USA og i eurosonen.

Det var ikke noe rentemøte i USA i august, men status fra møtet 

i juli var at Fed beholdt nullrentene og holdt verdipapirkjøpene 

på uforandret nivå. Høye inflasjonstall ble karakterisert som 

midlertidige (transitory). Markedet venter at Fed skal starte 

nedtrappingen av verdipapirkjøpene mot slutten av 2021, og 

rentemøtet i september kan være en anledning til å varsle dette. 

Utviklingen i arbeidsmarkedet vil være avgjørende for den 

konkrete timingen. Det kom skuffende arbeidsmarkedstall fra 

USA i starten av september, men tallene kan være forstyrret av 

at flere stater viderefører ekstra støtteordninger til arbeidsledige i

forbindelse med pandemien. Når disse fases ut i september 

får vi se nærmere på hvordan arbeidsmarkedet stabiliserer 

seg. Antallet nye jobber meldt i august var vesentlig lavere 

enn forventet, men arbeidsledigheten falt litt og lønningene 

steg mer enn ventet. Mange bedrifter melder om at det er 

vanskelig å få tak i arbeidskraft. Kanskje løser dette seg i 

større grad når støtteordninger avvikles og flere har behov 

for en jobb, men det er nok fortsatt slik at økt 

smittespredning kan komme til å bremse gjeninnhentingen.
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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/



