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VERDEN ER NOK DEN SAMME 
    

Å trykke penger som bankene ikke låner ut Å trykke penger som bankene ikke låner ut Å trykke penger som bankene ikke låner ut Å trykke penger som bankene ikke låner ut ––––    blir som den tiende blir som den tiende blir som den tiende blir som den tiende penicillinkurpenicillinkurpenicillinkurpenicillinkur....        
Den virker ikke. NORCAP drøfter i denne markedsrapporten utsiktene for første Den virker ikke. NORCAP drøfter i denne markedsrapporten utsiktene for første Den virker ikke. NORCAP drøfter i denne markedsrapporten utsiktene for første Den virker ikke. NORCAP drøfter i denne markedsrapporten utsiktene for første 
halvår 2012. I investorskogen der manhalvår 2012. I investorskogen der manhalvår 2012. I investorskogen der manhalvår 2012. I investorskogen der man    snart ikke ser et eneste tre snart ikke ser et eneste tre snart ikke ser et eneste tre snart ikke ser et eneste tre ––––    anbanbanbanbefalesefalesefalesefales    detdetdetdet    
å satse på konvertible obligasjonerå satse på konvertible obligasjonerå satse på konvertible obligasjonerå satse på konvertible obligasjoner    og vekstmarkederog vekstmarkederog vekstmarkederog vekstmarkeder....    

 
 

 

 

Etter en opphetet og nervøs periode har tungsinnet sluppet grepet, og aksjemarkedene 
har hatt en svært hyggelig start på året. Tryllekunster fra Mario Draghi, amerikanere 
som har løsnet på pengepungen og friere pengepolitikk i Kina er noen av tingene som 
gjør at mange investorer nå kaster seg tilbake i risikoens varme favn.  
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Ved å se på markedsbevegelsen skulle man tro at verden var reddet fra den brutale 
virkeligheten alle så for seg på slutten av fjoråret, eller var det kun en slags kollektiv 
depresjon som holdt nivåene kunstig lave tidligere? 
 
Som alltid er nok det riktige svaret en kombinasjon av flere ting, men den fundamentale 
forandringen er som alltid langt mindre enn prisbevegelsene. Verden er stort sett den 
samme som for 2 måneder siden; fortsatt med store kapitalskjevheter mellom øst og 
vest, store behov for gjeldsreduksjoner i vesten, et banksystem som må gjenoppbygges 
og en dyp europeisk gjeldskrise.  
 
At gjeldsnedbyggingsperioden skal være over og at gjeldssupersyklusen skal fortsette er 
heller ikke denne gang sannsynlig. Klargjøringen til neste vekstfase i økonomien vil ta 
lang tid og i mellomtiden vil markedene gjøre sine normale manisk-depressive 
svingninger fra dag til dag, måned til måned. 
 
GLOBAL LIKVIDITETSFELLE 
 

I løpet av den siste måneden har den Europeiske sentralbanken druknet bankene i 
likviditet, den amerikanske sentralbanken har lovet nullrente i tre år og en rekke 
sentralbanker i den fremvoksende verden har også satt ned rentene betydelig. 
 
For en sentralbank er ryggmargsrefleksen for å løse alle slags problemer - å tilføre mer 
likviditet. Tidligere har dette også fungert, men med den bieffekten at man har skapt 
bobler i enkelte deler av økonomien.  
 
Effektene av likviditetstiltakene som er gjort de siste to årene har vært heller diskutable. 
Dette skyldes at bankvesenets 
funksjon som en transmisjon av 
pengepolitikk har opphørt. Uansett 
hvor mye penger sentralbanken 
trykker for å bedre det økonomiske 
klimaet, så beholder bankene 
pengene selv for å styrke sine egne 
balanser.  Likviditetsprogrammene i 
Europa og USA blir ikke annet enn 
en utsettelsestaktikk som har pågått 
siden eurokrisens start.  
 
Et annet moment er et konsept 
gjort kjent av “Mr. Bond”, Bill 
Gross. Når rentene er nær null og 
rentekurven i tillegg er flat, er det 
liten gevinst i å drive utlån. Man tjener hverken på differanser i rentekurven og heller 
ikke på rentenedgang siden renten allerede er nær null. Konsekvensen er at økonomien 
girer seg ned. Dette er motvind for økonomisk vekst. 
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Det er nå vanskelig å se hva slags verktøy sentralbankene skal finne frem for å motvirke 
en forverring av situasjonen. Pengepolitikken ligner mer og mer på penicillin. Tar man 
for mye av denne vidundermedisinen slutter den å virke. Den nåværende 
pengepolitikken innebærer at rentenivået vil forbli lavt, men at tilgangen på finansiering 
til verdiskapende prosjekter ikke vil være stor nok til å dra økonomien i den vestlige 
verden ut av dagens sykdomstilstand. Fornyet fremgang vil komme gjennom nytenkning 
og produktivitetsforbedringer hos “grasrota” i økonomien, ikke fra sentralbankene eller 
politikerne. 
 
De klassiske bølgene man tidligere så i økonomien med Schumpeteriansk “kreativ 
destruksjon” blir motarbeidet av tiltak som er med på å opprettholde en dysfunksjonell 
tilstand. Kapitalisme er en utmerket mekanisme for å koordinere økonomien, men 
kapitalisme handler både om gevinst og tap, og uten tapene opphører den å fungere. Vi 
sitter nå igjen med de utilsiktede konsekvensene av at man har forsøkt å unngå ulike 
tap, og kanskje man bør innse at man har ikke full oversikt over virkningene av de ulike 
finans- og pengepolitiske grepene som foretas.  
 
 
GLEM PIZZA, COLA OG TOBAKK 
 
Et nytt år innebærer at de fleste store finansaktører publiserer sine utsikter for det neste 
året. Vanligvis har denne lesningen en markant positiv tone med forestillinger om 
gevinster i risikoaktiva. Den aller mest populære anbefalingen i år ser ut til å være 
utbytteaksjer med stabil inntjening. Det ser ut til at så godt som alle er enige i at dette 
er et godt sted å være i 2012. 
 
Argumentet er i kortversjon at i en grusom verden er dette det minste ondet. En 
utbytte-aksje skal på papiret gi et utbytte på 2-4%, mulighet for resultatvekst og en 
relativt god sikkerhet i inntjeningen. I en verden der pensjonsfond og 
etterkrigsgenerasjonen leter etter 
kapitalinntekter for å finansiere 
sin alderdom, vil slike aksjer bli 
ettertraktet og dyre. 
Utgangspunktet burde være bra, 
med en direkteavkastning fra 
utbytte som nå ligger på høye 
nivåer målt mot rentenivået, og 
mulighet for en kapitalgevinst 
som bonus. 
 
At slike aksjer allerede har blitt 
populære er det liten tvil om. 
Forbruksvare- og farmasiaksjer 
har steget mens det generelle 
markedet har falt. Europeiske 
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tobakksaksjer utkonkurrerte det generelle markedet med hele 50% i fjor.  
 
Men denne meravkastningen har satt spor i verdsettelsene, og mange av disse 
bransjene handles nå til en betydelig premie i forhold til resten av markedet. Med 
unntak av farmasi som har et betydelig vekstpotensial pga. demografiske forhold, er det 
liten mulighet til å øke profitten betydelig i disse bransjene uten et oppsving i den 
generelle økonomien. 
 
 
KONVERTIBLE OBLIGASJONERKONVERTIBLE OBLIGASJONERKONVERTIBLE OBLIGASJONERKONVERTIBLE OBLIGASJONER    
 
Hvis man har preferanse for 2-4% årlig utbetaling, oppsidepotensiale og begrenset 
risiko bør man heller se på konvertible obligasjoner.  
 
I disse papirene får man i tillegg til en relativt sikker utbetalingsstrøm en langt bedre 
nedsidebeskyttelse i form av at man stiller som kreditor i kravkøen. Og skulle selskapets 
aksjer gjøre det veldig bra, vil man nyte godt av dette ved å bytte gjeldsbrevet om til en 
aksje til en forhåndsavtalt pris.  
 
I tillegg til disse hyggelige egenskapene vil en portefølje av slike papirer gi en annen 
lønnsom effekt: I et marked vil det alltid være enkelte selskaper eller bransjer som gjør 
det bra og andre som gjør det dårlig. I selskapene som går bra, får man som eier av en 
konvertibel obligasjon delta i suksessen, i selskapene som går dårlig stiller man seg i 
køen sammen med de øvrige kreditorene. Gjentar man denne prosessen nok ganger, vil 
dette genere et slags ekstra “utbytte” som stammer fra deltagelse i oppsiden i suksess-
selskapene og fravær i nedsiden i taperne. 
 
 
EMERGING EMERGING EMERGING EMERGING MARKETSMARKETSMARKETSMARKETS    
 
Emerging markets er et stadig 
tilbakevendende tema i ulike 
investeringsfora, og nesten alle 
er positive til utsiktene til disse 
områdene. Men likevel ser det 
ikke ut til at alt snakket har 
endt opp i faktiske plasseringer. 
I 2011 underpresterte 
vekstmarkeder de “utviklede” 
markedene, slik de vanligvis 
gjør i dårlige år. Dette skyldes i 
stor grad at mange måler risiko 
i prissvingninger fremfor risiko 
for permanente kapitaltap.   
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Denne preferansen har nå medført at man kan eie aksjer i økonomier med vekst, ingen 
demografiske utfordringer og ingen gjeldskrise til en billigere penge enn det motsatte. I 
dagens situasjon er enhver nevneverdig vekst i verdensøkonomien, og dermed suksess i 
aksjemarkedet, betinget av at de fremvoksende økonomiene opprettholder sin 
formidable økonomiske utvikling. Dersom dette skjer vil vekstmarkedsaksjer gjøre det 
bra utfra dagens prising. For at de vestlige markedene skal gå bra må veksten fortsette i 
vekstøkonomiene samtidig som den vestlige etterspørselen ikke forfaller videre. Uansett 
hvordan man vrir og vender på det ser vekstmarkedsaksjer ut som det beste alternativet.  
 
Dette skaper mulighet for de 
som tør avvike fra hva som 
vises på finans-catwalken i 
New York. De avvikende 
investorene har i løpet av 
januar blitt belønnet med 
høy avkastning i disse 
markedene, hvilket igjen 
viser verdien av å ikke gjøre 
det samme som alle andre 
etter at alle andre har gjort 
det. De sektorene som gjør 
det bedre enn resten en 
periode, tenderer til å gjøre 
det dårligere enn andre 
neste periode. 
 
 
 
 
NORCAPS INVESTERINGSRÅD 
 
Ettersom vi har en god porsjon skepsis til at 
verdensøkonomien har balansert seg ut, velger 
vi å opprettholde vår forsiktige profil, og ikke 
gjøre endringer i vår anbefalte allokering fra 
forrige måned.  
 
 
RENTER 
 

Innen renteplasseringer gjør det stramme 
bankmarkedet det fristende å ta noe mer risiko 
på pengemarkedsplasseringene. Vi er dog av 
den oppfatning at bankfunding markedet ikke 
vil bli bedre med det første og er derfor litt 
forsiktig med å anbefale lange løpetider. 
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Når det gjelder det mer offensive high-yieldmarkedet er vårt syn noe blandet. 
Verdsettelsene er hverken dyre eller billige, og dermed er muligheten for store gevinster 
ikke til stede. Vi har også vanskelig for å se at bankenes utlånsstopp ikke skal føre til en 
migrering av låntagere over til obligasjonsmarkedet som vil øke tilbudet av obligasjoner 
og drive opp rentene.  
 
Når en stor del av stresset innen bank- og statsrefinansiering ligger i første kvartal i år, 
velger vi å avstå fra aktivaklassen i denne omgang og se an utviklingen.  
 
 
AKSJER 
 

Aksjemarkedets comeback er ikke nok til å gjøre endringer i aksjeallokeringen vår (svak 
undervekt). Som nevnt er investeringstemaene uendret, noe som skal føre til svak 
aksjemarkedsutvikling. Akkurat nå svømmer markedet i likviditet, hvorav noe ikke 
overraskende finner veien til risikoaktiva, men det absolutte behovet for å konsolidere 
balansene i den vestlige verden ligger der fortsatt. 
 
 

 
UTVIKLING SIST MÅNED & 2012 
 
 

 Sist måned 
 (i NOK) 

2012 
(i NOK) 

S&P 500 2,4% 2,4% 
FTSE All World 3,9% 3,9% 
FTSE Emerging Markets 10,6% 10,6% 
OSEBX 3,2% 3,2% 
 
 
 
 
 
 
 

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.  


