Ut av korona, rett inn en høykonjunktur?
Og at det ikke bare er godt nytt

Harald Magnus Andreassen

Torpkonferansen
Sandefjord, 6. oktober 2021

Covid-19

Det var den pandemien?
Antallet smittede faller nesten overalt
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Covid-19

Og antallet smittede er nå irrelevant i Vesten: Hvor mange blir alvorlig syke?
Det er bare USA som fikk trøbbel på sykehusene i høst – men også der er toppen for lengst passert

Eneste trussel nå: En ny mutasjon som er resistent mot (alle slags) vaksiner
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Covid-19

Mobiliteten holdes oppe i Vesten
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Covid-19

Mobiliteten holdes oppe i Vesten
Ikke noe spesielt med Norge
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Covid-19

Mobiliteten holdes oppe i Vesten, men ikke i Østen
Ikke noe spesielt med Norge
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Global økonomi

Det var en kort virusnedtur – ikke en normal økonomisk nedtur, selvsagt
Det var en virusstopp. Og rask start!
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Global økonomi

Det var en kort virusnedtur – ikke en normal økonomisk nedtur, selvsagt
Det var en virusstopp. Og rask start!
Vanlige økonomiske nedturer:
Mye er galt før det smeller
• For høye investeringer
• For mye gjeld
• For lav arbeidsledighet
• For høy lønnsvekst, prisvekst
• Rentene blir i høyeste laget
Det var ubalanser før korona og
vi ventet brems i 2020 og 2021,
men ingen dyp knekk

Det ble en bråstopp
+ ekstreme politikk-grep
+ seier over viruset
= Rett inn i ny høykonjunktur!
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Global økonomi

Superløft i detaljhandelen i rike land – godt over gammel vekstbane
Kina ligger under – og hadde bremser før korona. EM x Kina sliter tungt, men India kommer tilbake

• Samlet global vareforbruk
om lag på langsiktig tred
• Men klar nedside i rike land,
når vi nå kan bruke penger
på tjenester igjen (og ikke
får mer penger fra staten)!
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Global økonomi

Superløft i detaljhandelen i rike land – godt over gammel vekstbane

• Norge blant de beste i
klassen!
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Global økonomi

Går vi ut av koronakisen og rett i en høykonjunktur?
Investeringene i rike land falt i 2. kv-20. Så kom de rett tilbake! Og de er ikke lave lengre!

• Trolig fortsatt driv opp:
» Flaskehalser må løsnes opp
(frakt, logistikk)
» In-sourcing (litt)
» Grønne saker og ting

• … men neppe en langvarig opptur,
herfra!

11

Global økonomi

Så det er sagt: Ikke alt har gått like bra!
... og alt er ikke bra ennå heller
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Global økonomi

Norge ikke på topp, ikke på bunn
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Norsk økonomi

Norge er stort sett som andre land
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Norsk økonomi

Norge er stort sett som andre land – kun to unntak i nyere tid
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Norsk økonomi

Gi meg en V, Gi meg en O. Hva får du da? Verden og Olje (og norsk BNP)
Global vekst og oljeprisen forklarer stort sett hva som skjer i norsk økonomi

Ingen norske, politiske
forklaringsvariable har så langt
klart å forklare noe som helst
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Norsk økonomi

Et dypt, men svært kort hakk!
Det samlede tapet ikke stort – og staten dekket det hele (og mer til!)
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Norsk økonomi

Norges Bank har oppjustert og oppjustert
Fordi vi har kommet i gang raskere enn banken først trodde
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Norsk økonomi

Men tjenestesektoren er selvsagt ikke fullt ut rehabilitert!
Gjenåpning gir rask vekst i aktiviteten – selv om ikke alt blir som før

•
•
•
•
•

Kultur: Blir helt OK
Hotellene: Tar tid med utlendingene –
og business tar tid/blir litt lavere
Restaurant: Blir helt OK
Transport: Privat kommer tilbake,
litt mindre business-reiser
Forretningsmessig tjenesteyting:
Skal tilbake!

Forretningstjenester: Vikartjenester, reisebyråer, kundesentre, kongresser, rengjøring, kantiner, eiendomstjenester, leasing

19

Norsk økonomi

Norske investeringer ikke så høye – mindre risiko enn ute?
Oljeinvesteringene trolig opp i 2023 – 2025 etter skattekuttene som ble vedtatt i fjor
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Norsk økonomi

Norges Banks Regionale Nettverk bekrefter bedre tider
.. Men veksten vil ikke tilta videre! Den topper nå ut. Region SØR (dere) melder bra vekst
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Norsk økonomi

Sysselsettingen rett opp i sommer – og den er høyere enn før korona
I alle fall for de som bor her i landet. Og svært mange har meldt seg til innsats!
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Norsk økonomi

Arbeidsledigheten rett opp. Og rett ned!
Den er fortsatt litt høyere enn før korona
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Norsk økonomi

Og ledigheten faller overalt. Raskest der den var høyest, i Oslo/Viken
Og det er i Troms og Finnmark er ledigheten nesten tilbake – og den er lav!
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Norsk økonomi

Men det er bare ett problem: Bedriftene får ikke tak i folk!
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Global økonomi

Og det er ikke i bare i Norge. I USA er det «helt umulig»

• Vil de som har gått på
midlertidig ekstra føderal
ledighetstrygd frem til nå ta job?
• Vil de som er “korona-hjemme”
vende tilbake?
• Vi vet ikke, men utfallet vil
bestemme “alt”
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Global økonomi

Og det er ikke bare arbeidskraft som mangler!
Bedriftene mangler mye! Prisene fyker i været! Korona forklarer noe, men ikke alt.
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Global økonomi

Prisveksten har kommet godt opp
… Men nå er toppen nær?? Men «pengetrykking» og mye annet gir grunn til uro!
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Global økonomi

Det er grenser for alt, selv for disse råvareprisene
Produsentene reagerer, etterspørrerne reagerer. Slike prishopp varer aldri lenge!

• Og de skal uansett ikke dobles eller tredobles en gang til!

29

Global økonomi

Rekordmange ubesatte stillinger, bedriftene klager. Men byr opp lønningene!
Dette er utfordringen for Federal Reserve, markedene – og økonomien

Det er for høy lønnsvekst over tid som skaper trøblete inflasjon,
ikke opp og nedturer i oljepris, strømpris eller andre råvarepriser
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Renter

Rentene ble sendt rett i dørken – uten at mange trodde verden er varig skadet
Kjøp “realøkonomien”: Aksjer, kredittspreader, eiendom, – som gir inntekter når økonomien er OK

• Nå er ikke alt like billig lenger
Og: Trenger vi – og vil vi ha
godt av – 0-rente til evig tid?

Utfordringen for
aksjemarkeder/boligmarkeder:
GAPET MELLOM VEKST OG
RENTER ER STORT - OG DET KAN
BLI LUKKET
- Ovenfra eller nedenfra
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Aksjer

Prisingen er høy. Kan den forklares? Selvsagt. I alle fall i dag
P/B = (RoE – G)/(R-G). Renten har falt, avkastningskravet er redusert

• Med lav rente – og dermed et lavere
avkastningskrav – og OK vekst, kan høyere prising
(her pris/bok) forsvares
• Betinger at veksten i inntjening/utbytter forblir
høy vs. rente/avkastningskrav. Det krever:
» Varig lav rente, selv om vekst i BNP forblir god eller
» Økt inntjeningsmargin, dersom BNP-vekst blir lavere

• Hva kan true dette?
Long term P/B "Regimeskift"
EK-avk. (ROE)
13.0 %
12.5 % Bokført avkastning på egenkapitalen
Avk. Krav ( R )
9.0 %
7.0 % Avkastningskravet: Risikofri rente + risikopremie
Vekst ( G )
6.0 %
5.5 % Vekst i bedriftene inntjening (BNP og overskuddsmarginer)
Pris/Bok
2.3
4.7
Kristian Semmen

Aksjer

Prisingen er høy. Kan den forklares? Selvsagt. I alle fall i dag
P/B = (RoE – G)/(R-G). Renten har falt, avkastningskravet er redusert

Hva kan redusere/lukke gapet mellom rente og vekst?
• For høy «varig» inflasjon, lønnsvekst
» Sentralbankene, markedet vil presse realrentene opp
» De er så smått i gang allerede

• Overinvesteringer
» Høy P/B (Tobins q) gjør dyrt å kjøpe en brukt bedrift på børsen. Bedre
å investere i en ny, til P/B = 1
» Økt tilbud vil bringe marginer, vekst i inntjening ned
og deretter lav BNP-vekst når investeringer faller

• Finansielle ubalanser
» Uroer de sentralbanker/markeder blir renten høyere
og/eller lavere vekst når de sprekker
Kristian Semmen

• «Uflaks»
» Kinasprekk - fryktelig høye investeringer + Evergrande
» Geopolitiske konflikter
» USA snubler i egne ben

Uansett blir avkastningen trolig lav, herfra

Aksjer

Kjøper du dyrt…
Taper du, eller tjener fint lite

+ Andre bobletendenser:
» Grønt skifte (Prising?? Glem det, trenger det)
» Big tech (Evig ekstrem markedsmakt, i USA, Kina, EU og ellers)
» New tech/digitalisingen (Masse vinnere, særlig blant de som ikke tjener noe i dag)
» Alle skal ha aksjer/Reddit/Gamestop/Bitcoin
» Boligmarkedene i rike land RETT OPP!!
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Renter

Er 0 eller negative renter den nye normalen? Tviler
Norsk rente har vært lav – uten at folk flest har vært redde

Har norske renter vært for lave de
siste 10 - 15 årene?

Lave renter og (tro på) en normal
økonomi og normale inntekter: Lån
mer! Boligpriser (og aksjekurser) opp!
Harde reguleringer (85%, 5x,
stresstest, mer EK i bankene)
har knapt nok holdt oss i skinnet fordi
renten har vært altfor lav, i alle fall for
husholdningene
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Gjelden

Hvordan hadde fugleflokken sett ut, uten “buret”?
Den hadde fløyet ut og opp

Belåningsgrad (LTV) og gjeldsgrad (LTI) for boliglån
Loan
700 to income (LTI) %

Etterspørselen etter lån
har vært høy, fordi
renten har vært svært
lav, for husholdningene
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Godt nytt i dag?
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Kilde: Finanstilsynet, 16000 nye boliglån, fra 2018 og 2019
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Renter

«Vi» vet hvordan rekordlave realrenter fungerer i en sterk økonomi
“Vi” har fått en ½ årsinntekt mer i gjeld enn “de andre”

Noen fortsatte gjelds- og boligfesten,
fordi de fikk lav rente uten at de
egentlig trengte det
(Australia, Canada, Norge, Sverige)
Der boblen sprakk, nedbetalte folk
gjelden, mens renten var lav – fordi
det var gode grunner til at renten var
lav. Nå er gjelden nedbetalt og de
kan gå i gang igjen?
Og noen lånte ikke så mye mer, selv
om renten var lav uten at ledigheten
var høy (deres bobler sprakk for
lenge siden)

Bubble: Bolig- og gjeldsbobler som sprakk, USA, UK, Spania, Danmark, Nederland, Irland og mange andre. No bubble: Tyskland, Japan + noen få til
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Renter

Men nå skjer det noe «overalt». Fordi renten er lav selv om utsiktene er OK
... Og særlig etter at mange har nedbetalt gjelden etter forrige fest!
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Renter

Det vi nå ser er spesielt. I det minste i Amerika

In the land of the free finansierer Den Amerikanske Stats Husbank (aka Federal Reserve) all ny boliggjeld!

• Noen mener det er enda mer spesielt det som har skjedd i Norge det siste 10-året
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Renter

Se der, lave renter gir raskere gjeldsvekst, denne gangen
Og boligprisene har steget 15 – 20% det siste året

• Lav rente gir løft i gjeld og boligpriser når folk flest ikke er bekymret for inntektene og ikke synes at gjelden er for stor

• Er de redde for inntektene og for at de har lånt for mye – stiger ikke gjeld og boligpriser når renten kuttes!
• Etter saftig reduksjon av gjeldsgraden er husholdningene klare til en ny runde (slik vi har vært hele stort sett hele tiden ☺)
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Renter

Houston Fed, you may have a problem. We are up here already
Økonomien er på full fart opp mot himmelen, rentene er fortsatt nær bakken
• Den pengepolitikken som var riktig i mars
2020, er neppe riktig i oktober 2021
• Nå har de fleste sentralbankene signalisert
at politikken skal justeres
» Alle vil trappe ned «QE»
» Norge og Sør-Korea har hevet renten (+23
fremvoksende økonomier). Og flere snakker
om det
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Renter

Dom er inte döda, dom rör jo på sig… (dvs. ikke den svenske)
Sentralbankene begynner å reflektere: Er pengepolitikken som var rett i mars ‘20 rett i oktober ’21?
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Norges Bank

Så er vi i gang!
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Norges Bank

Husk at Norges Bank «aldri» har gjort det den sa den skulle gjøre, med renten
Men det banken lover, er å sette renten slik den mener er riktig, når den tiden kommer
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Norsk økonomi

Strømprisen gjennom taket. Men markedet venter raskt prisfall (allerede i 4. kv!)
For varmt i sommer, for lite gass (fra Russland), for lite vind og regn, CO2 pris opp
• Men: I el-markedet ventes et bratt
fall i prisene neste år!
» Du kan binde strømprisen på et lavt
nivå!

• Får markedet rett, ikke ekstreme
tap for husholdningene
» Strømregningen (fra 3. kv i år til 3. kv
neste år) blir ca 30% høyere enn
normalt
– tapper ca 1% av realinntekten
» I løpet av pandemien har vi spart 13%
mer enn normalt på å ikke gå på
restaurant og dra til utlandet

• Risko: Markedet tar helt feil om
strømprisene neste år!
(og markeder har tatt feil før
– men du kan sikre deg)
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Norsk økonomi

Bensinprisene er selvsagt i ferd med å ta livet av de av oss som ikke lader

• CO2-avgiften på bensin/diesel er nå
på ca NOK 750/tonn
» Den skal heves til NOK 2.000/tonn
» Prisøkning > NOK 3/liter,
ca 17% opp til 2030
» Tilbake til samme realpris som i 2012
» Vi konker!!
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NOK

NOK svinger fortsatt sammen med kronekursen, men på et lavere nivå
Akkurat det samme har skjedd med oljeselskapene

I44: Indeks for den norske kronene, en gjennomsnittlig valutakurs - importveid (var 44 land en gang)
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NOK

NOK svinger fortsatt sammen med kronekursen, men på et lavere nivå
Akkurat det samme har skjedd med oljeselskapene. Investorene har priset inn et grønt skifte!

I44: Indeks for den norske kronene, en gjennomsnittlig valutakurs - importveid (var 44 land en gang)
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Aksjer

Aksjemarkedet rett opp – og uvanlig dyrt
Definitivt ikke overvekt i aksjer på dagens prising

Aksjer

Økonomi og børs svinger i takt
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Aksjer

CODE RED
Trikset: Kjøper du billig, tjener du bra. Kjøper du dyrt, taper du!

Source: SB1 Markets, Macrobond.
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Aksjer

Etter valget: Aldri glem hvem som egentlig bestemmer alt!!
Australia ☺
Exchange rates
Fra 1983 til 2021
HELT LIKT!!!

• Eller rettere: Det som driver Australia driver også Norge
og norske markeder.
• Ikke norske renter, politikk eller noe annet norsk
I alle fall ikke inntil i dag!
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Aksjer

Har du lang tidshoriont: Ta risiko!
Du får ikke 8.1% årlig realavkastning de neste 40 årene, men “garantert” mer enn i banken
Gjennom pandemier, verdenskriger,
revolusjoner, depresjoner og
finanskriser

Real Return on Investments
16 countries, up to 145 years
4.7%
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IMPORTANT DISCLOSURES AND CERTIFICATIONS
The analyses and statements in this note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph
3-10 and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by SpareBank 1 Markets AS (“SpareBank
1 Markets”), an investment firm organized under the laws of Norway The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes.
SpareBank 1 Markets, subsidiaries, affiliated companies, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a “SpareBank 1 Markets Party”
collectively, “SpareBank 1 Markets Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. SpareBank 1 Markets Parties are not responsible for any errors or omissions,
regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an 'as is' basis. SpareBank 1 Markets Parties
disclaim any and all express or implied warranties, including but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, freedom from bugs, software errors or defects, that the
note’s functioning will be uninterrupted or that the note will operate with any software or hardware configuration. In no event shall SpareBank 1 Markets Parties be liable to any party for any direct, indirect,
incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection
with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect SpareBank 1 Markets’ judgment at the time the Note was prepared and SpareBank 1 Markets
assume no obligation to update the Note in any form or format.
The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and
experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No SpareBank 1 Markets Party is acting as fiduciary or investment advisor in
connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that SpareBank 1 Markets believes to be reliable, no SpareBank 1 Markets Party has performed
an audit of, nor accepts any duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of
SpareBank 1 Markets and this may prevent employees of SpareBank 1 Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in SpareBank 1 Markets which may be relevant to
the recipients of the Note.
This Document may not be taken, transmitted or distributed directly or indirectly into the United States, Canada, Australia or Japan.
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