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Renteoppgang bremser aksjemarkedene

August var en svak måned i de globale finansmarkedene, og 

amerikanske og europeiske børser opplevde jevnt over nedgang 

på 4-5 prosent. Kinesiske aksjeindekser klarte seg noe bedre, 

men var fortsatt i minus, mens aksjemarkedene i fremvoksende 

økonomier som India og Brasil var i toppsjiktet, og steg 

henholdsvis 3,4 og 6,2 prosent gjennom måneden. 

Det snakkes mye om inflasjon versus resesjonDet er ingen tvil 

om at renteoppgangen tynger aksjemarkedene, og aktørene i 

finansmarkedene frykter at sentralbankene strammer til så mye 

for å få ned inflasjonen at man knekker den økonomiske 

veksten, og det hele ender i resesjon. Fra sentralbankhold 

uttrykkes det nå krystallklart at bekjempelse av inflasjon har 

første prioritet.

Volatilitetsindeksen VIX steg sist måned, et tegn på lavere 

risikovilje blant investorene i finansmarkedene. Oslo Børs klarte 

seg relativt bra, og falt bare 0,4 prosent i august, mens 

oljeprisen falt fra 101 til 96 USD pr. fat gjennom måneden.
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Oppgang i lange renter

Lange tyske og amerikanske lange renter steg igjen i august, 

etter et lite rentefall i juli. Den amerikanske 10-års statsrenten 

steg 54 basispunkter og endte måneden på 3,2 prosent, mens 

den tyske tilsvarende renten steg 72 basispunkter og endte på 

1,5 prosent. Det fortsetter å komme høye inflasjonstall, og 

sentralbankene er i full gang med å sette opp styringsrentene. 

Rentemarkedet har hittil priset inn at sentralbankene skal klare å 

få kontroll på inflasjonen, og kunne respondere med å sette 

rentene ned igjen om ikke altfor lenge, for å møte en kommende 

lavkonjunktur. Dette bildet endret seg noe da sentralbanksjef 

Powell i Federal Reserve holdt sin tale på Jackson Hole-

konferansen. Der fremhevet han at man må regne med at 

rentene må holdes oppe en stund for å klare å få kontroll på 

inflasjonen. Det har ført til høyere renteforventninger i etterkant.

Norske kredittmarginer holdt seg relativt stabile i august, mens 

de europeiske kredittmarginene økte. Aktiviteten i 

kredittmarkedene har tatt seg vesentlig opp etter sommeren. Det 

har vært mange nye transaksjoner til markedet, og det blir 

interessant å se hvordan tilbuds- og etterspørselsbalansen 

utvikler seg i euromarkedet fremover, uten den europeiske 

sentralbanken (ECB) som stor kjøper.
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Norges Bank øker tempoet

Norges Bank besluttet å heve styringsrenten med 50 

basispunkter på sitt møte i midten av august. Dette var ventet i 

markedet, men det var en kraftigere økning enn lagt til grunn på 

det forrige sentralbankmøtet i juni. Der ble det signalisert 

økninger på 25 basispunkter på de kommende møtene. Det er 

derfor klart at hovedstyret Norges Bank vil presentere en ny og 

høyere rentebane når de legger frem oppdaterte prognoser for 

norsk økonomi på sitt møte i slutten av september.

Det er høy inflasjon som ligger bak Norges Banks beslutning om 

å øke tempoet på renteoppgangen. De siste inflasjonstallene har 

vært høyere enn sentralbanken ventet. Gjennom sommeren er 

det særlig prisene på matvarer som har trukket kjerneinflasjonen 

opp, mens høye energipriser har bidratt til å løfte den samlede 

inflasjonen. Men også prisene på en rekke andre varer og 

tjenester har steget mer enn ventet, og med en kjerneinflasjon 

på 4,5 prosent og en total inflasjon på nesten 7 prosent, er det 

langt ned til inflasjonsmålet på 2 prosent. I følge sentralbanksjef 

Ida Wolden Bache er det behov for en klart høyere rente for å 

bringe inflasjonen ned mot målet. I tillegg til høye inflasjonstall, 

er høy aktivitet i norsk økonomi, rekordlav arbeidsledighet og 

boligpriser som bare har fortsatt å øke gode grunner til å sette
Norges Bank juni 2022: Historisk og forventet styringsrente

(oransje = forrige anslag)

renten opp. Sentralbanksjefen understreker likevel at det er stor 

usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. Det er en 

risiko for at høy økonomisk aktivitet i Norge og vedvarende 

prispress internasjonalt kan gi ytterligere inflasjon. Samtidig kan 

trangere økonomi medføre at folk strammer mer inn på forbruket 

enn ventet, og vi kan få et markert omslag i boligmarkedet.



Dystrere utsikter for verdensøkonomien

Det internasjonale pengefondet, IMF, som nok en gang 

nedjusterte de økonomiske utsiktene da de kom med sin 

oppdatering i juli, ligger antakeligvis allerede på etterskudd. IMF 

anslo den globale veksten i 2022 til å bli på 3,2 prosent –

omtrent en halvering fra året før. Nedjusteringene tok høyde for 

nedgang i Kina og Russland, og også fallende økonomisk 

aktivitet i USA. En vekst på 3,2 prosent innebærer likevel ikke 

noe resesjonsscenario, og IMF, som beskriver utsiktene som 

dystre og usikre, så helt klart nedsidescenarier til sine 

vekstanslag. Det er spesielt Europa som er utsatt på grunn av 

energikrisen.

Russland har nå stengt ned all gasseksport til Tyskland via 

gassrørledningen Nord Stream 1 på ubestemt tid, og 

energikrisen har blitt ytterligere forverret. Den økonomiske 

situasjonen i Europa er svært sårbar som følge av de høye 

energiprisene. Usikkerheten er stor, spesielt ettersom det 

nærmer seg høst og vinter, og et større behov for energi til 

oppvarming. Både forbrukere og industrien vil rammes, men 

forbrukerne vil trolig skjermes noe av ulike former for 

støtteordninger. Det store spørsmålet er hvor hardt det vil slå ut 

for europeisk industri, og da den kraftkrevende industrien

spesielt. Blir dette langvarig kan det rett og slett gå mot en 

avindustrialisering av Europa. På kort sikt er det dessverre 

få lyspunkter når det gjelder energisituasjonen, men i et 

lengre perspektiv ser vi at høye energipriser katalyserer en 

satsning på fornybar energi. Det vil være gunstig på lengre 

sikt, ikke minst med tanke på de klimautfordringene verden 

står overfor.
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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/



