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EUROEN BRENNER OVER HELE LINJA 
 

I årets første markedsrapport spør NORCAP I årets første markedsrapport spør NORCAP I årets første markedsrapport spør NORCAP I årets første markedsrapport spør NORCAP om om om om det er game overdet er game overdet er game overdet er game over    for for for for 
euroen ogeuroen ogeuroen ogeuroen og    vi vi vi vi ser nærmere på gjeldssuperser nærmere på gjeldssuperser nærmere på gjeldssuperser nærmere på gjeldssupersyklusen. Investeringsrådet er syklusen. Investeringsrådet er syklusen. Investeringsrådet er syklusen. Investeringsrådet er 
å gå gå gå glemlemlemlemmemememe    krekrekrekredittobligasjoner og heller satse dittobligasjoner og heller satse dittobligasjoner og heller satse dittobligasjoner og heller satse på korte lånepapirer.på korte lånepapirer.på korte lånepapirer.på korte lånepapirer.    
Aksjer? Tja…Aksjer? Tja…Aksjer? Tja…Aksjer? Tja… 
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GJELDSSUPERSYKLUSEN 
I løpet av 2011 skjedde et betydelig, men likevel nærmest umerkelig skifte i konsensus-
oppfatningen av den økonomiske tilstanden. Ved årets begynnelse var den allmenne 
oppfatningen at verden var i en normal business-syklus og at verden ville fortsette 
innhentingen fra 2008 og 2009. Etter hvert som året skred frem kom veksttallene inn 
skuffende lavt, eurokrisen forverret seg ytterligere og kredittnedgraderingene dukket 
opp på løpende bånd, der nedgradering av selveste USA kom som en bombe. Det som 
tidligere hadde blitt ytret av påståtte “paranoide” markedsaktører ble til allmenn 
eiendom. Noe grunnleggende var virkelig galt i verdensøkonomien.  
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Analyseselskapet Bank Credit Analyst fant for noen år siden opp begrepet 
“gjeldssupersyklus”. Begrepet beskriver oppbyggingen av gjeld i økonomien som har 
skjedd i akselererende takt siden etterkrigstiden. Det som er forskjellig fra den historien 
de fleste nålevende markedsaktører kjenner til er at mer og mer tyder på at denne 
syklusen har nådd sitt vendepunkt, og de to begrepene som vil farge vår økonomiske 
fremtid kommer i spill: “Gjeldsnedbygging” (“deleveraging”) og  “sluttfase” (“end 
game”). 
 

 
 
    
Den nye normalenDen nye normalenDen nye normalenDen nye normalen    
I en slik periode vil økonomisk vekst være svært lav i forhold til det vi er vant med, 
hvilket selvsagt vil reflekteres i aktivapriser. De siste 30 årene har nominelt BNP  i USA 
vokst med 6% pr. år, noe som skaper normen for hva som oppfattes som “normal” 
vekst. Dette var imidlertid smurt av vekst i kreditt på 7,8% pr. år, et fravær av dette 
smøremiddelet eller til og med en reduksjon betyr en helt ny verden: velkommen til 
“den nye normalen”. 
 
Kronargumentet mot konseptet om en “ny normal” er selvsagt at det innebærer bruk 
av de fire farligste ordene innenfor investering: “This time is different”.  
Det har vært tilbakeslag før, og verden har alltid kommet på fote igjen, aksjemarkedene 
har nådd nye høyder og melk og honning har flytt på nytt. Hvorfor skal det da ikke skje 
igjen? 
 
Oppfattelsen om hva som er “normalt” vil selvsagt avhenge av hvilken historisk periode 
man ser på. Ettersom det meste av tilgjengelige data stammer fra de siste 30 årene, blir 
de fleste sammenligninger gjort over den perioden, og resultatet blir deretter. Men over 
et halvt århundre med Keynesiansk politikk har satt sine spor i balansen til både privat 
og offentlig sektor, ved stadig opplåning under mottoet “i det lange løp, skal vi alle 
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dø”. På et punkt, som man dessverre ikke vet hvor er, er det imidlertid ikke rom for å 
låne mer, og det blir mer og mer klart at vi befinner oss nær dette punktet. Kanskje vi er 
der allerede. Nyere forskning viser også at det som aldri har skjedd i moderne tid, var 
normalt i tidligere tider. Gjeldsnedbygging gjennom innstramninger, konkurs eller 
inflasjon er slett ikke noe nytt, vi husker det bare ikke. 
 
Dyrere å låneDyrere å låneDyrere å låneDyrere å låne    
2012 ligger an til å bli året der refinansiering vil stå i sentrum. Uavhengig av hva som blir 
utfallet av forhandlingene rundt euroens skjebne, er en utvikling sikker; det totale 
gjeldsberget må bygges ned. Dette setter bankvesenet i førersetet for den videre 
utvikling i de fleste finansaktiva.  
 
Behovet for rekapitalisering av bankvesenet i Europa vil føre til en utlånsskvis som igjen 
vil bety at penger blir vanskelig å få tak i. Mindre tilbud gir alt annet likt høyere pris, og 
prisen for penger er avkastning. Selv om rentene holdes kunstig lavt fra sentralbankene 
forventer vi at renter som bedrifter må betale for å skaffe til veie kapital vil øke. Det 
samme vil prisen på risikokapital, avkastningskravet, hvilket vil gi seg utslaget i prisene 
på alle aktivaklasser. 
 
 
 
EUROPA BRENNER 
Etableringen av euroen var et politisk prestisjeprosjekt. En innretning for å sikre velstand 
og fjerne stridighetene mellom nasjonene som har preget kontinentet i årtusener. På 
det tidspunktet ignorerte Brüssel advarslene fra akademisk hold om at felles pengeenhet 
uten felles finanspolitikk og solidarisk ansvar for gjeld var en oppskrift på katastrofe. Nå, 
ti år etter de første euro-sedlene kom i omløp, har det som skulle være grunnmuren for 
fred blitt en kjerne til strid i Europa. 
 
Striden står om pengenes ukrenkelighet og Europas videre utforming. Hva gjelder 
pengenes ukrenkelighet har tyskerne en knallhard holdning om at pengene ikke tilhører 
staten, men folket. Det skal ikke trykkes penger eller noe annet som vil gjøre at 
pengenes verdi forringes. Dette står selvsagt i sterk kontrast til periferiens, inkludert 
Frankrikes, interesser. Men siden ECB er støpt i tyske Bundesbanks form vil ikke 
pengetrykking komme på tale. I hvert fall så lenge Bundesbank har et ord med i laget. 
 
I grunnen liker ikke tyskerne euroen. Det krevde stor overbevisning og sterke løfter i sin 
tid for å få tyskerne til å gi opp marken. Det er også klart at Bundesbank avskyr den 
felles pengeenheten.  Axel Weber, som var president for den tyske sentralbanken, sa 
opp i februar, og banken benytter enhver anledning til å torpedere hint om at ECB skal 
være en endelig avtager for eurogjelden. Tyskerne kan dog velge å tolerere euroen på 
en betingelse; at de får formet Europa i sitt bilde.  
 
Et nytt “Europas Forente Stater” vil måtte ha Tyskland, som for et tiår siden ble 
betegnet som “Europas syke mann”, som den dominerende spilleren. Den andre 
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tidligere stormakten, Frankrike, må da oppgi sin innflytelse og Tyskland oppnår det de 
forgjeves har forsøkt på i et århundre: europeisk dominans.  
 
Spørsmålet er om grasrota i de ulike landene ønsker seg en løsning som innebærer at 
hele Europa må underkaste seg den tyske finanspolitiske modellen. Lite taler for det p.t. 
I Frankrike sliter Sarkozy på meningsmålingene mens ultranasjonalist og euro-
motstanderen Le Pen nyter høyere oppslutning enn det som normalt tilfaller denne 
fløyen. I tillegg vil de ikke-folkevalgte teknokrat-regjeringene i Hellas og Italia stilles til 
folkets dom allerede om få måneder.  Selv i Tyskland sliter Merkel med sin egen 
maktbase. Det er lite som tyder på at en ny europeisk enhet blir langvarig, Europa 
mangler det de gamle grekerne ville kalt et felles “demos”.  
 
I den politiske eliten blir det stadig nevnt at “euroen må reddes”. Men må den strengt 
tatt reddes? En oppstykking vil føre til et uunngåelig kaos i den umiddelbare perioden 
etter dette. 
 
Selve overgangen vil være brutalt smertefull og koste enorme summer. UBS har anslått 
at en oppløsning av euroen vil koste mellom 9 500 og 11 000 EUR pr. innbygger i de 
svake landene og 6 000-8 000 EUR pr. innbygger i de sterke landene. Dette kombinert 
med at det politiske prestisjeprosjektet havarerer gjør det naturlig å forsøke å bevare 
status quo. Hvilken statsleder vil, tross alt, ha “ansvaret” for å sende Europa inn i en 
resesjon eller depresjon? 
 
Men å bevare euroen har også sine kostnader, om enn mindre synlige. For det første vil 
man måtte foreta en formuesoverføring i en eller annen form til PIIGS-landene, gjerne i 
form av en gjeldsnedskrivning. En slik overføring vil i sin tur føre til at de største 
kreditorene, i første rekke bankene, får økonomiske problemer, slik at statene til slutt 
må plukke opp regningen. Et åpenbart problem er at f.eks. Frankrike ikke har råd til 
dette, og dermed må Tyskland redde Frankrike også. Det har de neppe råd til, og det vil 
neppe være særlig populært i elektoratet, og derfor vil et slikt forsøk kollapse under sin 
egen vekt. 
 
Det andre problemet er at en engangsoverføring kun er en midlertidig løsning, og uten 
gjennomgående strukturelle endringer er det kun et spørsmål om tid før man ender i 
det samme uføret igjen. Disse strukturelle endringene har en ikke-observerbar kostnad, 
nemlig at flere av landene må oppgi sin suverenitet samt at de dårligst stilte landene 
fortsatt må gjennomgå en langvarig og pinefull omstilling. Begge disse elementene taler 
for at også dette før eller siden vil styrte. 
 
Oppsummert er det derfor sannsynlig at europrosjektet på et eller annet tidspunkt vil 
måtte kastes på bålet. Det lederskapet derfor bør gjøre er å aktivt jobbe for en avvikling, 
slik at man kan ha en mest mulig ryddig og kontrollert prosess. Sakens natur vil være av 
en slik karakter at dette arbeidet må holdes strengt hemmelig og fornektes fra offisielt 
hold.  
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Det som antagelig kommer til å skje er en lang rekke midlertidige løsninger og utsettelse 
på problemet i avslutningen av gjeldssupersyklusen før en endelig løsning faller på plass. 
I mellomtiden vil det være fristende å falle i klørne på investorens verste fiende, 
utålmodigheten. 
 
 
 

NORCAPS INVESTERINGSRÅD 
 

AksjerAksjerAksjerAksjer    
Høyere avkastningskrav vil medføre at prisingsmultippelen i aksjemarkedet kommer 
under press. Alt annet likt gir dette lavere kurser, spørsmålet blir således om driften i 
selskapene vil motvirke eller forsterke dette.  
 
Basert på utsiktene for den europeiske økonomien, med en resesjon i horisonten, er det 
liten grunn til begeistring. Men mange selskaper, særlig de store globale, har greid å 
opprettholde en forbløffende høy profittmargin selv i det tøffe klimaet som har rådet 
det siste året. Profittmarginen er normalt en størrelse som konvergerer mot 
gjennomsnittet, siden stor profitt tiltrekker seg nye deltagere i markedet.  
 
Relativt lave verdsettelser i utgangspunktet og at vi neppe får noen avklaring på 
eurokrisen, hverken på godt eller ondt, gjør at det ligger an til sideveisgående markeder, 
men med risiko tilknyttet en ytterligere forverring av situasjonen i Europa eller andre 
eksogene sjokk. 
 
Halmstrået som kan redde aksjemarkedet i år er dersom den europeiske sentralbanken 
setter i gang enorme tilbakekjøp av statsobligasjoner, men det ser ikke ut til å være 
aktuelt enn så 
lenge.  
 
Den største 
panikken har nå 
lagt seg, og frykt-
indikatoren VIX-
indeksen er tilbake 
på mer normale 
nivåer. Dette, 
sammen med 
summen av de 
nevnte faktorene, 
gjør at vi velger å 
reversere den 
taktiske 
oppvektingen vi anbefalte i august tilbake til vår strategiske undervekt i et 
kredittnedbyggingsregime.  
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RenterRenterRenterRenter    
Å spå at rentene vil holde seg særdeles lave i det neste året er alt annet enn 
kontroversielt. Anemiske utsikter for vekst og ingen inflasjonsimpulser (se 
markedsrapport des 2011) gjør at man neppe vil se noen store endringer i det “risiko-
frie” (finnes det?) rentemarkedet. 
 
Vi forventer imidlertid at bankenes innlånskostnader vil fortsette oppover, hvilket gjør at 
obligasjonsinvesteringer i praksis (som gjerne er bankobligasjoner) vil bli skadelidende. 
Motstykket til dette er den allerede relativt høye renten disse gir, som kompenserer noe. 
Skulle verden mot forventning bli langt hyggeligere, vil statsrentene trolig stige på økte 
inflasjonforventinger, og således annulere gevinsten pga. inngang i kredittpåslag. 
 

 
 
Vi anbefaler å holde en overvekt av korte lånepapirer, men vi vekter opp 
obligasjonsandelen til nøytral som motstykket til nedvekting i aksjer. 
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KredittKredittKredittKreditt    
Aktivaklassen som er mest avhengig av bankvesenets tidevann, vil trolig få et tøft år. Lite 
tilbud av lånekapital fra bankvesenet, kombinert med stort behov for refinansiering av 
eksisterende lån neste år, 
vil presse kredittpåslaget 
oppover. I tillegg har de 
høye rentene bankene må 
betale for sine innlån 
begynt å kannibalisere 
markedet for high-yield 
utstedere.  
 
Spørsmålet er når rentene 
blir høye nok til at dette 
blir verdimessig interessant 
nok å investere i. Tiden vil 
komme, men det er etter 
vår mening ikke nå. Vi 
velger derfor å beholde vår 
undervekt i 
kredittobligasjoner. 
 
EiendomEiendomEiendomEiendom    
Også her forventer vi at tørken i lånemarkedet vil 
påvirke prisene negativt. (Se markedsrapport for 
desember) 
 
Alternative investeringerAlternative investeringerAlternative investeringerAlternative investeringer    
Med lite fristende utsikter for tradisjonelle 
aktivaklasser, ser det ut til at tiden igjen er moden 
for å fordype seg i alternative investeringer. Lave 
renter, store markedssvingninger og store 
bransjeforskjeller skaper god grobunn for ulike 
hedgefond-strategier. 
 
Selvsagt er det her viktig å skille mellom ekte 
alternative investeringer som ikke avhenger av 
utviklingen i verdensøkonomien fra tradisjonelle 
investeringer maskert som alternative. Mye av det som markedsføres som alternativt er i 
essensen det samme som aksjer, kombinasjonsfond eller eiendom. 
 
Med lave renter, og liten betaling for å påta seg risiko generelt, vil den relative 
avkastningen i ulike alternative investeringer trolig bli bedre enn på mange år. 
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UTVIKLING SIST MÅNED & 2011 
 
 

 Sist måned (i NOK) 2011(i NOK) 
S&P 500 4,4% 2,6% 
FTSE All World 3,1% -7,4% 
FTSE Emerging Markets 1,1% -19,3% 
OSEBX 2,0% -12,5% 
 
 

 

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.  


