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Ny nedtur i finansmarkedene

September var preget av urolige markeder med høyere renter 

og høyere risikopremier. Det var få lyspunkter blant aksje-

markedene, men den brasilianske børsen var så vidt i pluss. De 

fleste steder var fallene i størrelsesorden 5 til 10 prosent. Oslo 

Børs falt 11,7 prosent, mens oljeprisen falt fra 94 til 85 USD pr. 

fat gjennom måneden. I tillegg til fallet i oljeprisen og generelt 

dårlig risikosentiment, bidro det negativt at regjeringen vil innføre 

grunnrentebeskatning for havbruksnæringen og skjerpe 

skattebetingelsene for vind- og vannkraftprodusenter i Norge.

I Storbritannia har det vært spesielt mye markedsturbulens som 

følge av den nye Truss-regjeringens annonsering av store 

skattekutt, uten inndekning andre steder i budsjettet. Et svært 

ekspansivt statsbudsjett altså, som innebærer økt opptak av 

statsgjeld, i en tid hvor Storbritannia sliter med høy inflasjon og 

sentralbanken forsøker å stramme inn. Den britiske sentral-

banken måtte intervenere i markedet og kjøpe statsgjeld, etter at 

pundet svekket seg og rentene steg ukontrollert. Ratingbyrået 

Standard & Poor’s satt Storbritannias AA-rating på «negative 

outlook».

 85

 90

 95

 100

 105

31.aug 07.sep 14.sep 21.sep 28.sep

Negative Equity Markets

Oslo Børs World Index Emerging Markets

10

20

30

40

50

sep nov jan mar mai jul sep

Higher Volatility

VIX Index



3

Videre oppgang i lange renter

Amerikanske og tyske statsrenter fortsatte å stige i september, 

både i kortenden og i langenden av rentekurven. Den 

amerikanske 10-års statsrenten steg 64 basispunkter og endte 

måneden på 3,8 prosent, mens den tyske 10-års statsrenten 

steg 57 basispunkter og endte på 2,1 prosent. 

Det fortsetter å komme høye inflasjonstall, og fra sentralbank-

hold uttrykkes det klart at bekjempelse av inflasjon har første 

prioritet, nærmest koste hva det koste vil. Tegn til svakere vekst 

og svake finansmarkeder er ikke nok til å stoppe innstramm-

ingen av pengepolitikken. Sentralbankene er i full gang med å 

sette opp styringsrentene og det ventes flere renteøkninger 

fremover. Rentemarkedet priser inn at sentralbankene skal klare 

å få kontroll på inflasjonen, og så kunne respondere med å sette 

rentene ned igjen om ikke altfor lenge, for å møte den 

kommende lavkonjunkturen. I USA forventes rentetoppen å 

være nådd i mars 2023, mens den forventes å komme noe 

senere i eurosonen. 

Kredittmarkedet er svakt – både europeiske og norske 

kredittmarginer steg betydelig gjennom september. Det har vært 

relativt få utstedelser av nye obligasjonslån, og likviditeten er 

dårligere enn normalt.
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Renteøkning fra Norges  Bank

Norges Bank besluttet å heve styringsrenten med 50 basis-

punkter, til 2,25 prosent, på sitt møte i slutten av september. 

Dette var ventet i markedet. De to «doble» renteøkningene i 

august og september var imidlertid mer enn det som ble lagt til 

grunn på det forrige sentralbankmøtet i juni, og det medførte at 

rentebanen måtte heves, iallfall i kortenden av rentekurven. Og 

rentebanen ble ganske riktig oppjustert, men mindre enn det 

som var priset inn i rentemarkedet på forhånd. Toppunktet ble 

beholdt på 3 prosent, og mot slutten av prognoseperioden lå 

rentebanen faktisk lavere enn nivåene i prognosen fra juni-

møtet. Dette førte til at norske markedsrenter falt i etterkant av 

annonseringen.

Årsaken til at Norges Bank har tatt hardt i med renteøkninger de 

siste månedene er at inflasjonen har vært høyere enn ventet og 

at inflasjonsforventningene har økt. Prisene på strøm og andre 

energivarer har steget til historisk høye nivåer, og også prisene 

på en rekke andre varer og tjenester stiger nå raskere enn 

normalt. Samtidig er det høy aktivitet i norsk økonomi, arbeids-

markedet er stramt, og det har blitt stadig vanskeligere for 

bedriftene å få tak i nok arbeidskraft. Arbeidsledigheten er på et 

veldig lavt nivå. En høyere rente vil bidra til å dempe presset i
Norges Bank september 2022: Historisk og forventet styringsrente

(lyseblått = forrige anslag)

norsk økonomi, og dermed dempe prisveksten. I følge 

sentralbanksjef Ida Wolden Bache ser vi nå tydelige tegn til 

omslag i norsk økonomi. Høy prisvekst og økte renter har ført til 

at husholdningenes forbruk har bremset. Norske boligpriser falt 

kraftig i september. Det tyder på at renteøkningene har begynt å 

virke, og tilsier at sentralbanken kan gå litt mer gradvis frem 

med renteøkninger fremover.



Svakere økonomiske utsikter

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, 

tegner et dystert bilde av verdensøkonomien i sin september-

oppdatering av de økonomiske utsiktene. Det globale 

aktivitetsnivået stagnerte i andre kvartal 2022, og produksjonen 

har falt i de største økonomiene. Inflasjonen har holdt seg høy 

lengre enn ventet, og er i mange land på de høyeste nivåene 

siden 1980-tallet. OECD trekker frem strammere pengepolitikk 

og krigen mellom Russland og Ukraina som viktige årsaker til 

oppbremsingen av den globale økonomiske aktiviteten. I tillegg 

nevnes korona-nedstengninger og svakheter i eiendoms-

sektoren i Kina, som påvirker den kinesiske og den globale 

veksten negativt. Vekstanslaget for Kina ligger på kun 3,2 

prosent i 2022, ned fra 8,1 prosent året før.

OECD forventer at den globale økonomiske veksten vil falle fra 

5,8 prosent i 2021 til 3,0 prosent i 2022 og videre ned til 2,2 

prosent i 2023. Noen av de største nedjusteringene sammen-

lignet med tidligere prognoser ser vi for land som Tyskland, Kina 

og USA. En vekst på 2-3 prosent innebærer likevel ikke noe 

globalt resesjonsscenario, selv om man i enkelte land forventer 

resesjon. Russland er ikke overraskende blant disse landene, 

men også i Tyskland forventer OECD at det går

mot resesjon. Tyskland og øvrige land i Europa er svært 

utsatt på grunn av knapphet på energi. Både forbrukere og 

industrien vil rammes av de høye energiprisene, som driver 

opp kostnadene og trekker inn kjøpekraft. På den positive 

siden ser vi at energikrisen har ført til økt satsing på fornybar 

energi. Det vil være gunstig på lengre sikt, ikke minst med 

tanke på de klimautfordringene verden står overfor, men det 

vil ta tid å få gjennomført.
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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/



