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Markedsrapport august 2012

Norcaps investeringsråd
Les mer om hva NORCAP mener  
i forhold til investeringsråd

Utvikling sist måned & 2012

Den europeiske sentralbanksjef Mario Draghi besvergelser om å redde Spania og 
euroen, kan fort vise seg å ha samme fundament som et sandslott. Også denne høsten 
blir vanskelig for Europa og aksjemarkedene.  Klikk her for å lese mer → 

Markedsrapporten til Norcap tar opp aktuelle tema som preger den økonomiske utviklingen, og som Norcap mener vil påvirke investeringsklimaet.  
Her vil også Norcaps anbefalte aktivaallokering presenteres. Markedsrapporten sendes ut månedlig. 

Det spanske sandslott

Klikk her for å lese mer →

Klikk her for å lese mer →
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Intet nytt under solen
Sommeren i år har i likhet med de siste årene vært en travel tid i 
finansmarkedene. I løpet av to små måneder ble Spanias banker først 
tildelt en redningspakke, og i den forbindelse ble «store fremskritt» 
for å løse eurokrisen foretatt ved å likestille alle kreditorer, inkludert 
sentralbanken. Et par uker senere skyllet nye «sjokkbølger» (er 
det fortsatt noen som faktisk blir sjokkert?) fra Spania innover 
finansmarkedene da to regioner meldte at de i praksis var konkurs, og 
eurokrisen var igjen hovedtema i nyhetssendingene.

Så kom én mann med noen uttalelser på en konferanse og stemningen 
snudde markant.  Den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi, 
uttalte at ECB var villig til å gjøre «hva som helst» for å redde 
eurosamarbeidet. På den offisielle pressekonferansen en ukes tid senere 
ventet alle spent på detaljene som «Super Mario» skulle servere, men 
man kunne ikke bli annet enn skuffet dersom man ser nærmere på 
innholdet.

Problemet er, og har egentlig alltid vært, ikke manglende kunnskap 
om hvordan krisen kan løses, men om det er politisk villighet og 
incentiver til å faktisk løse den. For det første ble det gjort klart at 
enhver hjelp fra ECB fra nå av vil være betinget av å gjennomføre 
smertefulle sparepakker og oppgi nasjonal suverenitet, hvilket er intet 
nytt. At Spania eller Italia skal spørre om slik hjelp er slett ikke sikkert, 
da man har sett effekten av slike tiltak i Hellas, og hvor uoppnåelige 
målsetningene forblir i en deflasjonspiral. 

Dernest er planen overhodet ikke godkjent av kreditornasjonene, i 
første rekke Tyskland. Den tyske sentralbanksjefen vil åpenbart være 
i mot noe slikt, Angela Merkel har sluppet å uttale seg om saken da 
det er ferietid på kontinentet, og dessuten vil nok blant annet Finland 
være nølende med å slippe middelhavslandene av kroken «gratis». 
På toppen av det hele vil den tyske høyesteretten avsi sin dom 12. 
september om hvorvidt hjelpefondene i det hele tatt kan tillates av den 
tyske grunnloven.

Dermed er vi tilbake til den sedvanlige semantikken om at «hvis 
og dersom slik og slik, så kan kanskje dette løse seg» og «det gjøres 
betydelige fremskritt” og «vi er sikre på å løse dette» som man har 
kunnet lese seg til i to år.

Inntil man faktisk ser dette bli satt i gang, er det etter vår mening 
ingen grunn til begeistring, uansett hvor mange ganger man leser at 
faren for statskonkurser er eliminert. Denne planen kan like fort havne 
på skraphaugen sammen med de etter hvert utallige andre planene 
for Eurokrisens løsning som bankunion, Euro-bonds, tapsforsikring, 
belåning av ESM osv.
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Stemningen er kanskje god akkurat nå, men den spanske 10-års renten 
er i skrivende stund på nivåer som var helt utenkelige for halvannet år 
siden og omtrent på samme nivå som rett før den mye omtalte LTRO-
redningspakken ble annonsert på slutten av fjoråret. Dermed bør det 
være åpenbart at Eurokrisen er langt fra over. Kommer det nye bølger 
nå burde det ikke være lov til å bli sjokkert..

Spania 10 års statsrente
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Norcaps investeringsråd

Aksjer
Selv om det er hyggelig med litt medvind i aksjemarkedene, er vi stadig 
skeptiske til at dette skal være starten på en ny vår. I de siste årene har 
vi hatt mange positive drag i børsen, som senere har visnet hen og gått 
tilbake. Inntil vi faktisk får se at enorme tiltak blir vedtatt og satt ut i live, 
er det liten grunn til å hoppe på hvert eneste forbipasserende tog.

Eurokrise eller ikke, slik vi ser det er likevel de vesentligste faktorene for 
et langvarig bullmarked ikke tilstede. For det første er eurokrisen tross 
alt et symptom på for stor gjeldoppbygging i den vestlige verden, og en 
gjeldenedbygging må uansett finne sted på et globalt nivå.  For det andre 
er ikke verdsettelsen av aksjer veldig lav og det er lite hjelp å hente i yt-
terligere rentereduksjon. For det tredje er profittmarginene (overskudd 
pr. omsatte krone) svært høye, og har vært stigende i flere år. Profittmar-
giner er selvjusterende og svinger normalt rundt et gjennomsnitt.

Gitt alle andre scenarier enn en nærmest mirakuløs ny veksttakt i den 
globale økonomien vil risikokapitalen være bedre anvendt innenfor 
kredittobligasjoner, og følgelig opprettholder vi vår undervekt i aksjer.

Renter
Med nullrente og til og med negativ rente for enkelte statsobligasjoner 
er rentelandskapet vesentlig forskjellig fra det man tradisjonelt har 
forholdt seg til.

Når den antatt risikofrie renten er så lav, og det nå, til tross for at man 
stadig setter nye rekorder, er lite rom for videre rentenedgang, er plas-
seringer i fastrenter ikke spesielt interessant. Vi velger derfor å anbefale 
å plassere mesteparten av renteporteføljen i rentepapirer med kort 
bindingstid.

I en verden som er mager på avkastning er det heldigvis mulighet til å 
profitere på bankenes manglende utlånsevne og –vilje. Som en effekt av 
at det er vanskelig å få lån gjennom bankvesenet er kredittmarginene 
høye til tross for stort tilsig av ny kapital fra aksjetrøtte investorer. Vi for-
venter denne situasjonen å vedvare over en utstrakt periode, og selv om 
man da ikke kan forvente store gevinster fra reduksjoner i kredittmar-
ginger, er den løpende avkastningen i kredittobligasjoner tilfredsstillen-
de, spesielt sammenlignet med annen risikokapital.

På tross av sommerens bevegelser i rentemarkedet (enda lavere renter!) 
velger vi å opprettholde vår anbefaling om overvekt i renter og da 
rentepapirer med kort rentebinding, samtidig som vi opprettholder høy 
eksponering mot kredittrisiko (selskapsobligasjoner).
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Eiendom
Eiendomsmarkedet er avhengig av et utlånsvillig banksystem for å drive 
yieldkravene nedover. Bankene er på sin side helt klar over at utlånsta-
pene tradisjonelt har kommet innen næringseiendom, og velger følgelig 
å være restriktive med tanke på størrelsen på lånet, hvem det lånes til og 
sørge for å ta betalt for risikoen.

Alt annet likt er dette en hemsko for eiendomsprisene, og verdistign-
ing over en bred kjøl ser derfor ikke ut til å være videre sannsynlig. 
Gevinstene må da hentes ut i form av positiv utvikling i det enkelte bygg 
sine egenskaper. Mer spekulative eiendommer virker da som et relativt 
interessant område ettersom bygg med lange leiekontrakter stort sett er 
for dyre til å gi god nok avkastning etter at alle omkostninger til drift og 
forvaltning er betalt. 

Vi opprettholder vår undervekt i eiendom. 
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Alternative investeringer
Avkastningspotensial uten direkte sammenheng med verdensøkono-
mien kan ikke være annet enn attraktivt i en verden som i beste fall sniler 
seg videre, og alternative investeringer kan tilby nettopp dette. I tillegg 
har aktivaklassen modnet betydelig over de siste årene med likvide 
spesialfond og honorarstrukturer som ikke gjør at all avkastning havner 
på forvalterens konto. 

Derfor opprettholder vi vår overvekt innen alternative investeringer. 

Eiendom

15%

Alternative 
investeringer

25%

Aksjer

15%

Renter

45%
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Utvikling sist måned & 2012

 Sist måned (NOK) 2012 (NOK)

S&P 500 (USA) 2,5 % 10,8 %

FTSE ALL World 2,5 % 6,7 %

OSEBX 4,0 % 10,0 %

FTSE Emerging 2,6 % 4,9 % 

Viktig informasjon / disclaimer

De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og 
baserer seg på kilder som anses som pålitelige. NORCAP garanterer 
ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i presentasjonen reflekterer NORCAPs oppfatning på 
utarbeidelsestidspunktet, og NORCAP forbeholder seg retten til å når 
som helst endre syn uten varsel.

Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget 
anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle 
investeringer må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon 
og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver 
investering vil typisk være beheftet med risiko, og verdien av denne vil 
kunne falle så vel som stige.

NORCAP påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes 
forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. NORCAP, selskapets 
ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser 
i nevnte produkter eller underliggende selskaper, og kan kjøpe eller 
selge slike produkter. 
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