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Få lyspunkter i junimarkedene

Inflasjonsfrykt, rentefrykt og resesjonsfrykt preget juni. Det var 

store utslag i finansmarkedene, og for det meste negative. Et 

hederlig unntak var det kinesiske aksjemarkedet, hvor Shanghai-

og Shenzhen-indeksene steg med henholdsvis 7 og 11 prosent. 

I Kina har det den siste tiden vært lettelser i de tidligere svært 

strenge koronatiltakene, og den økonomiske aktiviteten 

forventes å ta seg opp. Det kinesiske aksjemarkedet var også 

det som gikk best i mai, etter et svakt 2021 og en svak utvikling i 

første del av 2022.

Blant europeiske og amerikanske børser var fall på mellom 5 og 

10 prosent mer normalen enn unntaket, og den sør-koreanske 

KOSPI-indeksen falt hele 13 prosent i juni. Oslo Børs, som klarte 

seg bra til og med mai i år takket være høy oljepris, falt 9 

prosent sist måned, mens oljeprisen falt fra 113 til 109 USD pr. 

fat. «Fryktindeksen» VIX steg, og holder seg på høye nivåer. Det 

viser høy markedsvolatilitet og forholdsvis lav risikovilje blant 

investorene i finansmarkedene. Markedet ser ut til å ha mistet 

mye av troen på at resesjon kan unngås, men «verdens viktigste 

sentralbanksjef», Fed-sjef Jerome Powell, uttrykker at han 

fortsatt har tro på at det er mulig å få til en myk landing.
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Høyere renter og høyere risikopremier

Tyske og amerikanske lange renter steg i første del av juni, som 

følge av rekordhøy inflasjon og signaler om kraftig innstramming 

av amerikansk og europeisk pengepolitikk. Mot slutten av 

måneden falt de lange rentene noe tilbake igjen. 

Finansmarkedene er bekymret for at innstramningene fra 

sentralbankene skal knekke den økonomiske veksten og ende i 

resesjon. Totalt sett steg den amerikanske 10-års statsrenten 17 

basispunkter og endte måneden på 3 prosent, mens den tyske 

tilsvarende renten steg 21 basispunkter og nådde 1,3 prosent. 

Et tema som igjen har fått oppmerksomhet er risikopremiene for 

obligasjoner fra de såkalte periferilandene; Portugal, Italia, 

Irland, Hellas og Spania. I grafen øverst til høyre ser vi at 

riskopåslaget for italiensk stat versus tysk stat omtrent har doblet 

seg det siste året – fra 1 til 2 prosentpoeng. Det betyr at Italia 

må betale 2 prosentpoeng høyere rente enn Tyskland for lange 

innlån, noe som er problematisk for en høyt forgjeldet stat, som 

også har blitt rammet hardt av koronapandemien.  

Norske og internasjonale kredittmarginer steg videre i juni, og 

har steget betydelig hittil i år. De siste ukene har det vært svært 

begrenset emisjonsaktivitet som følge av de svake markedene.
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Norges Bank overrasket markedet

Norges Bank hevet renten med 50 basispunkter til 1,25 prosent 

på sitt møte den 23. juni. Utfallet av rentemøtet var ikke 

overraskende, men flertallet av makroøkonomene hadde ventet 

en renteøkning på kun 25 basispunkter, i tråd med tidligere 

signaler fra sentralbanken. Markedsrentene reagerte derfor med 

oppgang, spesielt i den korte enden av rentekurven. Lange 

norske renter, som påvirkes mer av den internasjonale 

utviklingen, falt imidlertid den dagen, i takt med lange 

amerikanske og europeiske renter.

Den nye rentebanen som ble presentert er høyere enn den 

forrige over hele prognoseperioden, og signaliserer rente-

økninger på 25 basispunkter på hvert eneste rentemøte 

fremover til og med mars, og en ytterligere økning til rundt 3 

prosent i juni 2023. Mens man tidligere har kommunisert at det 

er ønskelig å gå forsiktig frem for å observere effekten 

renteøkningene har på økonomien, levnet sentralbanksjef Ida 

Wolden Backe liten tvil om at bekjempelse av inflasjonen nå har 

første prioritet. Vurderingen er at det er behov for en klart høyere 

rente for å stabilisere inflasjonen rundt målet på 2 prosent. 

I tillegg til høye inflasjonstall, er høy aktivitet i norsk økonomi, 

rekordlav arbeidsledighet og boligpriser som bare har fortsatt 
Norges Bank juni 2022: Historisk og forventet styringsrente

(oransje = forrige anslag)

å stige, gode grunner til å få styringsrenten opp. Så gjenstår det 

å se hvilken effekt dette har på husholdningene, først og fremst 

på de som har høyest gjeld. Det er naturlig å tenke seg at det 

private forbruket faller. Samtidig har en stor del av 

husholdningene lite netto gjeld, og mange har også litt å gå på 

som følge av økt sparing under pandemien.



Nytt fra sentralbankene

Den ene sentralbanken etter den andre strammer til i penge-

politikken, og i juni var også den europeiske sentralbanken 

(ECB) ute og varslet renteøkninger. Som i mange andre land ser 

man kraftig økning i inflasjonen også i eurosonen. Det er den 

totale inflasjonen, som inneholder energi og matvarer, som har 

økt mest, og årlig inflasjon ble i juni rapportert til et nivå på hele 

8,5 prosent. Men også den underliggende inflasjonen har økt 

betydelig, til rundt 4 prosent, langt over ECBs  inflasjonsmål på 2 

prosent. Det legges i første omgang opp til en renteøkning på 25 

basispunkter på sentralbankmøtet i juli, og så ytterligere økning i 

september. I tillegg har ECB pr. 1. juli sluttet å føre nye midler 

inn i sitt støttekjøpsprogram for obligasjoner, som hittil har bidratt 

til å holde de lange rentene nede. Det skal fortsatt reinvesteres 

for obligasjoner som forfaller innenfor programmet, men ECBs 

beholdning av verdipapirer skal altså ikke lenger økes.

Den amerikanske sentralbanken, Fed, hevet renten med hele 75 

basispunkter på sitt møte i juni, mer enn den tidligere 

kommuniserte planen om 50 basispunkter. Informasjon om 

endring i planene var imidlertid lekket til markedet via en artikkel 

i Wall Street Journal i forkant, så forventningene endret seg fra

50 til 75 basispunkter noen dager før annonseringen. På 

pressekonferansen åpnet Powell for en ny økning på 75 

basispunkter i juli, men uttrykte videre at han ikke forventet 

at renteøkninger av denne størrelsen vil være vanlig. Den 

formuleringen førte til en viss lettelse i finansmarkedene, og 

aksjer steg og lange renter falt i etterkant. I tillegg til å heve 

Fed Funds-renten har Fed nå også gått i gang med å 

redusere sin beholdning av verdipapirer.
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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/



