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Ny virusnedtur i finansmarkedene

November startet greit i aksjemarkedet, mens siste del av 

måneden var preget av markedsfall knyttet til usikkerhet rundt 

den nye omikron-varianten av koronaviruset og frykt for nye 

nedstengninger. Fra vi hørte om viruset i Sør-Afrika, gikk det kort 

tid før det kom meldinger om spredning til flere andre land. 

Bekymringene knytter seg først og fremst til den tilsynelatende 

svært høye smittsomheten, mens virusets skadepotensiale 

fremstår mer usikkert. For å være på den sikre siden har flere 

land innført smitteverntiltak, og usikkerheten har ført til høyere 

volatilitet og økt risikoaversjon i finansmarkedene.

Børsene i eurosonen og Sør-Korea ble relativt hardt rammet, 

med rundt 4 prosent negativ avkastning i november, mens 

børsene i Kina og Taiwan var blant de få som kunne vise til 

positiv avkastning sist måned. Oslo Børs falt 1 prosent, og 

oljeprisen falt fra 83 til 69 USD pr. fat. Fallet i oljeprisen fant i 

hovedsak sted i månedens siste dager, etter at omicron hadde 

blitt et tema, med mulig negativ påvirkning på reising og 

oljeetterspørsel. Det bidrar også i negativ retning at OPEC 

besluttet å øke oljeproduksjonen som planlagt noen dager ut i 

desember.
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Renter ned og kredittmarginer opp

Signaler fra den amerikanske sentralbanken om raskere 

nedtrapping av verdipapirkjøpene og anerkjennelse av 

inflasjonen som en varig utfordring bidro til høyere utsikter for 

amerikanske renter. Imidlertid medførte usikkerheten rundt den 

nye virusvarianten, og hva det betyr for realøkonomien og 

finansmarkedene, totalt sett et fall i lange renter i november. Den 

amerikanske 10-års statsrenten falt 11 basispunkter og endte 

måneden på +1,4 prosent, mens den tyske 10-års statsrenten 

falt 24 basispunkter og endte på -0,3 prosent. 

Risikopremiene i de norske og internasjonale kredittmarkedene 

steg, særlig mot slutten av måneden, som illustrert her ved 

kredittindeksen iTraxx Europe Crossover. Alt i alt var det god 

aktivitet i det norske obligasjonsmarkedet, med flere nye 

transaksjoner til markedet, men det dabbet av etterhvert da 

markedet ble tyngre. Fortsatt står grønne obligasjoner for en stor 

del av de nye transaksjonene, og vi ser nå at disse prises på en 

noe lavere rente enn tilsvarende ikke-grønne obligasjoner. I det 

norske «investment grade»-markedet er den grønne rabatten for 

utsteder på anslagsvis 2 basispunkter.
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Blir det norsk renteøkning i desember?

Norges Bank publiserte i september en rentebane med 

kvartalsvise renteøkninger frem mot neste sommer, og alt lå 

tilsynelatende til rette for renteøkning fra 0,25 prosent til 0,50 

prosent på sentralbankmøtet i desember. Men så kom 

smitteoppblomstringen, sykehusene fylles opp med 

koronapasienter og virusvarianten omikron meldte sin ankomst. 

Og nå kommer restriksjoner som vil påvirke norsk økonomi 

negativt fremover.  

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk 

økonomi, og aktiviteten er høyere enn den var før 

koronapandemien. Arbeidsmarkedet er svært sterkt, og antall 

ledige stillinger på et høyt nivå. Flere bedrifter melder til og med 

om mangel på arbeidskraft. Sentralbanken mente i september at 

det var riktig å gå videre med normaliseringen av 

pengepolitikken, men hadde jo da som utgangspunkt at 

vaksinene virker og at det ikke skulle komme flere større 

nedstengninger. De nye tiltakene endrer dette bildet, og Norges 

Bank må revurdere hvordan pandemiutviklingen påvirker 

vekstutsiktene og rentesettingen. Dette må forberedes og 

presenteres i pengepolitisk rapport som publiseres den 16. 

desember.

Så kommer renteøkningen i desember som planlagt? En rente 

på 0,5 prosent er uansett ekspansivt, og det kan godt være at 

Norges Bank øker med et kvart prosentpoeng i henhold til plan. 

Bekymringen for finansielle ubalanser og gjeldsoppbygging i 

husholdningene taler i den retning. Mens økt usikkerhet rundt 

pandemien trekker i motsatt retning.

Norges Bank september 2021: Historisk og forventet styringsrente

(oransje = forrige anslag)



Globale økonomiske utsikter

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte de globale 

vekstanslagene for 2021 fra 6,0 til 5,9 prosent i sin siste 

oppdatering, mens anslagene for veksten i 2022 ble nedjustert 

fra 5,0 til 4,9 prosent. Nedjusteringene for inneværende år 

skyldes dels forstyrrelser i forsyningskjedene i utviklede 

økonomier, og dels negativ utvikling av koronapandemien i 

lavinntektsland. IMF hadde i denne rapporten ikke direkte tatt 

hensyn til omikronviruset, men vurderte risikoen for fremtidig 

global vekst til å være på nedsiden, med utvikling av enda mer 

aggressive virusvarianter som den største kilden til bekymring. 

Så er det fortsatt på mange områder et inflasjonspress, og IMF 

trekker også frem den økningen i inflasjon som vi har sett i USA 

og i flere andre land. Selv om mange av faktorene bak de høye 

inflasjonstallene anses som midlertidige, fremhever IMF at det er 

usikkerhet rundt fremtidig utvikling av inflasjonen. Økte 

råvarepriser, flaskehalser i forsyningskjeder, med tilhørende 

knapphet på innsatsvarer, samt høye energipriser drar 

inflasjonen opp, og kan føre til at sentralbankene må stramme til 

i pengepolitikken i flere land. De store internasjonale 

sentralbankene har lenge adressert inflasjonen som midlertidig, 

men Fed har nå eksplisitt anerkjent at den er av mer varig

karakter. Dessuten har sentralbanksjef Powell tatt til orde for 

en raskere nedtrapping av verdipapirkjøpene enn tidligere 

signalisert. I eurosonen har også de siste inflasjonstallene 

ligget over inflasjonsmålet på 2 prosent, men den 

europeiske sentralbanken (ECB) forklarer det med 

energipriser, moms og gjenåpningseffekter, og det er lite 

tegn til noen renteoppgang i eurosonen med det første. 

Også ECB vurderer imidlertid nedtrapping av verdipapirkjøp 

fra og med våren 2022.
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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/



