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Sterk avslutning på 2021

Etter en periode med usikkerhet slo markedsaktørene seg til ro 

med at omikron-effekten ikke vil være av langvarig negativ 

betydning for finansmarkedene, og aksjekursene beveget seg 

oppover igjen. Den amerikanske sentralbankens varsel om 

innstramming av pengepolitikken rokket heller ikke ved 

optimismen i aksjemarkedet. Flere børser nådde nye rekorder i 

årets siste dager, blant annet i USA, hvor Dow Jones-indeksen 

steg over 5 prosent sist måned. Oppgangen i eurosonen og i 

Storbritannia var på samme nivå, mens oppgangen i Kina og 

Sør-Korea lå rundt et par prosent. Oslo Børs steg 1,7 prosent i 

desember, og oljeprisen steg fra 69 til 78 USD pr. fat.

Ved inngangen til 2021 var det store forhåpninger om at 

vaksinene skulle bety slutten på koronapandemien, med 

smitteverntiltak, restriksjoner og nedstengning, men dette har 

dessverre ikke gått helt etter planen. Til tross for at pandemien 

har preget det siste året, har likevel mye vært positivt. 

Vaksineutrullingen har gjort det mulig å åpne store deler av 

samfunnet, og det har vært solid økonomisk oppgang verden 

over. 2021 har vært et sterkt år i finansmarkedene, godt hjulpet 

av positive gjenåpningseffekter, samtidig som penge- og 

finanspolitikken har vært holdt ekspansiv.
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Oppgang i lange renter

Den amerikanske 10-års statsrenten steg 7 basispunkter og 

endte måneden og året på +1,5 prosent, mens den tyske 

tilsvarende renten steg 17 basispunkter og endte på -0,2 

prosent. Den amerikanske sentralbanken (Fed) anerkjenner nå 

inflasjonen som en varig utfordring, og bekreftet som ventet en 

raskere nedtrapping av verdipapirkjøpene (de kvantitative 

lettelsene) på sitt møte i midten av desember. Verdipapirkjøpene 

vil da være avviklet ved utgangen av mars. 

Lavere frykt for omikronviruset bidro til lavere kredittmarginer 

internasjonalt, som illustrert her ved kredittindeksen iTraxx

Europe Crossover. Etter spreadinngangen i desember er 

kredittspreadene dermed tilbake på samme nivå som ved årets 

start. Avkastningen på kredittobligasjoner (med flytende rente) i 

2021 har derfor i hovedsak kommet gjennom løpende 

avkastning, snarere enn gjennom kursgevinster. Generelt har 

selskapene i kredittmarkedet hatt et godt år, og det har vært et 

lavt antall konkurser. I det norske kredittmarkedet var det små 

endringer i kredittmarginene i årets siste måned. Både 

internasjonalt og i Norge var det lavere markedsaktivitet i 

desember, noe som ikke er uvanlig når det nærmer seg jul og 

finansåret går mot slutten. 
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Ny norsk renteøkning

Norges Bank besluttet å heve styringsrenten fra 0,25 til 0,50 

prosent på sitt rentemøte i midten av desember. Det var stor 

usikkerhet rundt hva sentralbanken ville gjøre på dette møtet. Alt 

lå i utgangspunktet til rette for at renten kunne heves i henhold til 

plan, men så kom virusvarianten omikron og ny 

smitteoppblomstring og nye restriksjoner som vil påvirke norsk 

økonomi negativt fremover. Med bakgrunn i dette trodde flere 

analytikere og markedsaktører at Norges Bank ville sette 

renteoppgangen på vent, og heller se an situasjonen over 

årsskiftet. Når renten likevel ble hevet, ga det betydelige 

markedsreaksjoner, og korte renter steg opp mot 10 

basispunkter i etterkant av annonseringen.

Det var en helt fair vurdering av Norges Bank å heve renten ved 

denne anledningen, samtidig som en utsettelse også hadde vært 

lett å begrunne. Når sentralbanken landet på heving, var det 

basert på den markerte oppgangen vi har sett i norsk økonomi. 

Det er høy økonomisk aktivitet, lav arbeidsledighet og utsikter til 

høyere pris- og lønnsvekst. Sentralbanken har et inflasjonsmål 

på 2 prosent, og tegn til inflasjonspress internasjonalt har ført til 

at både Norges Bank og andre sentralbanker ser et behov for en 

innstramning i pengepolitikken. Når det er sagt, er en rente på

0,5 prosent uansett ekspansivt, og sentralbanken har 

understreket at man vil gå gradvis frem med å heve renten 

videre, for å sikre at økonomien tåler det. Slik utsiktene og 

risikobildet nå fremstår, ser Norges Bank for seg å heve renten 

videre i mars. Usikkerheten rundt dette er først og fremst knyttet 

til det videre forløpet av pandemien.

Norges Bank desember 2021: Historisk og forventet styringsrente

(oransje = forrige anslag)



Globale økonomiske utsikter

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) 

publiserte i desember sine globale økonomiske utsikter, hvor 

hovedbildet er at gjeninnhentingen fortsetter. Mange land er nå 

tilbake på samme BNP-nivå som det de var før pandemien traff 

dem i starten av 2020. En bekymring er likevel at oppgangen har 

blitt mer avdempet og at det har oppstått ubalanser som 

bremser videre vekst. Slike ubalanser er blant annet knyttet til 

forskjeller mellom rike og fattige land, og spesielt land med lave 

vaksinasjonsrater har en risiko for å bli liggende etter i 

gjeninnhentingen. Den globale økonomiske veksten, som var på 

5,6 prosent i 2021, forventes å falle til 4,5 prosent i 2022 og 

videre ned til 3,2 prosent i 2023. 

Det er også ubalanser i forsyningskjedene, og knapphet på 

innsatsvarer og høye energi- og råvarepriser ligger til hinder for 

produksjon av varer det er etterspørsel etter. Når det i tillegg er 

mangel på kompetent arbeidskraft i mange land, får vi et press 

opp på priser og lønninger. OECD trekker frem det økende 

inflasjonspresset som en risikofaktor, da vedvarende inflasjon 

kan tvinge sentralbankene til å stramme til raskere i 

pengepolitikken enn det som er heldig for økonomien forøvrig. 

De store internasjonale sentralbankene har nå anerkjent at

inflasjonen er av varig karakter, og i ulik grad begynt å 

trappe ned på de pengepolitiske stimulansene. I Norge og i 

Storbritannia er man allerede i gang med å heve renten, 

mens Fed i USA fortsatt er på nullrente, men indikerer tre 

rentehevinger i 2022. Det innebærer likevel en rente som 

ligger milevidt under den løpende inflasjonen, og risikoen for 

rentene er på oppsiden. I eurosonen er det foreløpig ingen 

signaler om renteøkning, men verdipapirkjøpene vil trappes 

ned fra og med våren 2022.

Historisk og forventet BNP-vekst (OECD)
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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/



