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Går solen ned i øst?
Norcaps investeringsråd
Les mer om hva NORCAP mener
i forhold til investeringsråd

Foto: Max-Emil King

Klikk her for å lese mer →

Utvikling sist måned
og hittil i 2013
Klikk her for å lese mer →

Japan står på kanten av stupet. Forsvinner solens rike ned i avgrunnen drar det med
seg 60 milliarder oljefondskroner. 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.
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Japan står på kanten av stupet
og kan ta 60 oljefondsmilliarder
med seg i fallet

tross for all den massive, stimulatoriske penge- og finanspolitikken har
økonomisk vekst stort sett vært anemisk og deflasjon råder den dag i
dag.
Det japanske fenomenet har fått økonomer til å klø seg i hodet. Først
på 70- og 80-tallet om hvordan den enorme veksten oppsto. Deretter,
på 90- og 00-tallet, over hvorfor veksten ikke kom tilbake, og i senere
tid hvordan den japanske staten har greid å bygge seg opp en kolossal
statsgjeld på hele 230% av BNP, uten at obligasjonsmarkedet som de
siste år har herjet med Europa, ikke en gang har løftet på et øyelokk.
Noen kjøper stadig villig vekk japanske 10-års statsobligasjoner med en
rente under 1%.

Japan var et av etterkrigstidens største økonomiske mirakler. På
ryggen av en utrolig samkjøring av samfunnet gjennom økonomiske
grupperinger, «Keiretsu», lånevekst og ikke minst en svak valuta,
boomet eksportindustrien. Storheter som Sony, Toyota, Nissan,
Mitsubishi m.fl. produserte nyskapende produkter til en pris ingen
utenlandske konkurrenter kunne matche. En amerikansk dollar var
verdt 350 japanske yen i 1971, og ca 130 yen i 1990.
Øynasjonen vokste til verdens nest største økonomi etter USA, og
hadde verdens høyeste levestandard pr. innbygger i 1990. I løpet av
80-tallet hadde imidlertid to enorme spekulative bobler utviklet seg i
aksjer og eiendom. Nikkei-indeksen stod på det meste i 38 915 poeng
(mot dagens 11 460), og etter sigende var arealet som keiserpalasset
i Tokyo dekker verdsatt til samme som sum som alt tomteareal i
California (som er litt større enn hele Japan).
I 1989 sprakk boblen og siden har Japan vært en sammenhengende
økonomisk skuffelse. Statsbudsjettet har hatt et kontinuerlig under
skudd på mellom 2 og 10 prosent av BNP siden 1992. Rentenivået har
skrapt nullstreken og det har vært gjennomført 10 runder med det
som i dag er kjent som «quantitative easing», eller pengetrykking. Til
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Det siste spørsmålet er i disse dager sentralt ettersom de muliggjørende
forholdene er i ferd med å forsvinne, og vil sende den japanske
økonomien ytterligere ned i avgrunnen.
For å forstå problemet er man nødt til å se på de ulike kildene til
finansiering. En regnskapsmessig sannhet er at offentlig budsjett
underskudd er summen av sparing i privatsektor, netto eksport
og kapitalstrømmer (netto renteinntekter og nye lån) fra utlandet
(driftsbalansen) og nye penger.
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Privat sparing
Privat sparing har vært hovedfinansieringskilden for den japanske
staten. Dette er hovedårsaken til at 95% av Japans statsgjeld er eid av
japanerne. Grunnen til at den japanske befolkning selv har greid å
svelge unna så enorme summer har vært den høye spareraten. Årsaken
til den høye spareraten finnes det ulike teorier om, men uavhengig
av årsaken er det fullstendig logisk at pensjonister bruker av sine
oppsparte midler fremfor å spare ytterligere. Og er det noe Japan får
nok av, er det pensjonister. Japan er verdens eldste nasjon med 25%
av befolkningen over 65 år og i løpet av det neste tiåret vil 29% av alle
japanere være modne for alderspensjon. Den stadige aldringen av
befolkningen har drevet spareraten fra 44% i 1990 til mellom 1 og 0,5%
i dag.

Japans befolkning

I tillegg til at en større og større andel blir pensjonister er også det
absolutte tallet på japanere nå fallende; i løpet av 2012 ble det i følge
IMF 285 000 færre japanere. Og befolkningen er ventet å falle med ca.
3 mill. innbyggere i løpet av inneværende tiår.
Befolkningsendringene gjør at den lokale kilden til lån for det offentlige
i Japan er borte for godt, uavhengig av hvor smart befolkningen mener
det er å investere i statspapirer og bankkonti (som via banksystemet
ender i japanske statsobligasjoner). Dermed kan ikke regjeringen lenger
lene seg på at den jevne japaner skal hoste opp stadig mer penger.
Skulle stemningen rundt dette endre seg vil det ikke bare være et
bortfall av en finansieringskilde, men et stort gapende hull der pengene
renner ut.
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Eksport
Japanske eksportprodukter dominerte verden for noen år siden. Både
innen biler og forbrukerelektronikk var japanske produkter både billige,
innovative og av høy kvalitet. På den tiden ville ingen tenke seg at noen
ville foretrekke en koreansk Samsung TV foran en Sony, eller en Hyundai foran en Nissan. Verden har virkelig endret seg på dette området.

Japans driftsbalanse

Til tross for den fallende attraktivitet av produktene sine, gjorde japansk eksport det rimelig godt utover 2000-tallet. Årsaken til dette kan
oppsummeres i to ord: Kinas fremvekst. Etterspørselen fra Kina har gjort
naboen i vest til det største markedet for japanske bedrifter.
Men konkurransen har igjen innhentet japanerne og driftsbalansen er
nå i ferd med å bli negativ for første gang på over 30 år. Pr. utgangen av 3.
kvartal i fjor var driftsbalansen nede i 1,2 prosent av BNP, og med boikott
av japanske produkter i Kina grunnet stridigheter over det japanerne
kaller Senaku-øyene, vil tallene trolig bli langt verre i månedene fremover.
Det betyr at for første gang strømmer det mer penger ut av landet enn inn.
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Nye penger
Den nye regjeringen ved Shinzo Abe vant klart valget i fjor høst med et
mandat om massiv stimulering av politikken. Målet er selvsagt å få fart på
økonomien med keynesiansk politikk tatt rett ut av skoleboken.

Foto: Jarle Aabø
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Ikke bare ønsker den nye statsministeren at sentralbanken skal trykke nok
penger til å dekke det vesentligste av underskuddet på statsbudsjettet, men
fortsette å trykke penger til inflasjonen kommer opp på 2% (nedjustert fra
den opprinnelige ambisjonen om 3%).
Effekten av forvarselet om en ny og særdeles ekspansiv pengepolitikk har
den umiddelbare effekten at valutakursen svekkes, noe som allerede er i
full gang. Japanske yen har falt 15% målt i amerikanske dollar og 16% målt
i koreanske won de siste 4 månedene.
En svakere yen er selvsagt svært gode nyheter for japanske eksport
bedrifter, og følgelig har også Tokyo-børsen (Topix) steget 26% målt i yen
og 8% målt i dollar i samme periode.
Normalt hadde den politiske kursen som Abe legger opp til vært et
skrikende kjøpssignal på japanske aksjer. Japanske aksjer har i 20 år vært
stedet gode penger kommer for å dø, og ser følgelig også ganske rimelige
ut på papiret.
Men det er visse skjær i sjøen som gjør oss litt skeptiske til blindt å hoppe
på den «åpenbare» traden.
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Det ene er om det i det hele tatt vil omsettes i høyere lønnsomhet. Japanske
ledere har lang tradisjon for å prioritere selskapets størrelse fremfor
lønnsomhet. I tillegg er mange av de tidligere japanske storhetene sterkt
overbemannet og med betydelig gjeld. Tar man inn pensjonsforpliktelser
og andre ikke-balanseførte gjeldsposter, er det langt fra sikkert at det er noe
særlig verdi igjen til aksjonærene. I tillegg har ikke de japanske
produsentene greid å treffe markedet så godt som sine konkurrenter med
tanke på hvilke produkter som tilbys i markedet.
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Et større skjær er potensialet for at den inflatoriske planen skal spore av og
ende i et forferdelig vrak. Lignende tiltak i den tyske Weimar-republikken,
Argentina og Zimbabwe endte slett ikke i fornyet velstand og et prustende
bullmarked.
For det første vil forventningen om at sparepengene kan smuldre bort
medføre et bankrun. Kombiner dette med at bankene sitter på enorme
mengder japanske statsobligasjoner, som i hvert fall i fravær av vellykket
markedsmanipulasjon fra sentralbanken, vil falle i verdi. Hvert av disse
forholdene er i seg selv nok til å trigge en bankkrise, og alle som husker
tilbake til 2008 vet at en bankkrise ikke er bra for aksjekursene.
Et vesentlig poeng vil være hvor pengene som forsvinner ut av kontanter
og rentepapirer tar veien. Dette kan være aksjer, hvilket isolert sett vil drive
kursene oppover, men det kan også være annen «hard» (eller rettere sagt
mindre myk) valuta som dollar, sveitserfranc osv. eller gull. At en nasjon
som ikke har opplevd annet enn tap i aksjemarkedet i over 20 år skal kaste
seg inn i det nasjonale aksjemarkedet midt i en økonomisk krise, virker på
mange måter fjernt selv om det kan være rasjonelt.
For det andre kan devalueringen av yen bli et nytt Pearl Harbour i en
global valutakrig. At både Sør-Korea, Kina, Tyskland og USA med flere
bare vil godta at deres egne produkter blir utkonkurrert på grunn av
valutamanipulasjon, virker ikke veldig sannsynlig. Og siden valuta er og
blir relative størrelser betyr et kappløp at man konkurransemessig står
stille, mens det nominelle prisnivået eskalerer.
På toppen av alt har man problemet med at gjelden allerede er for stor. For
det første betyr det at dersom renten stiger like mye som inflasjonen (altså
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Anbefalt lesning:
An amazing mea culpa from the IMF’s chief economist on
austerity
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/03/
an-amazing-mea-culpa-from-the-imfs-chief-economist-on-austerity/
Hyperinflation In Action: Beer For Bag Of Cash
http://www.zerohedge.com/news/2013-01-12/hyperinflation-actionbeer-bag-cash
Jens Weidmann warns of currency war risk
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9816996/JensWeidmann-warns-of-currency-war-risk.html

at realrenten er konstant) vil ikke gjeld/BNP bli lavere, slik det er i de fleste
andre land, men høyere. 1% av 230 er fortsatt større enn 1% av 100. I tillegg
utgjør allerede renteutgifter rundt en fjerdedel av statens inntekter og hver
prosent renteøkning legger på 25 prosent til..
Det som uansett er tilfellet er at på den ene eller den andre måten vil eierne
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Anbefalt lesning:
Japan Pension Fund Has Too Many Bonds on Abe Plan
http://www.bloomberg.com/news/2013-02-03/japan-pension
-fund-s-bonds-too-many-if-abe-succeeds-mitani-says.html
Sony’s Hirai Sells Property Instead of TVs as Revival Stalls

av japanske renteinvesteringer bli fullstendig pulverisert. Og selv om 95%
av gjelden er eid internt i Japan, utgjør de resterende 5% fortsatt 49 billioner
yen, eller ca. 3 billioner norske kroner, nok til å skape betydelige ring
virkninger verden rundt. Blant taperne vil være, med mindre mandatet
legges om, den norske skattebetaler gjennom «oljefondet» (Statens
pensjonsfond utland, SPU). Fondet hadde ved forrige års rapportering
NOK 68 mrd. plassert i japanske stats- og bankobligasjoner. Dette er i stor
grad styrt av mandatet, og Finansdepartementet er etter hva man kan
forstå fortsatt av den oppfatningen at dette gir bedre samfunnsøkonomisk
avkastning enn hjemlige infrastrukturprosjekter...

http://www.bloomberg.com/news/2013-02-07/sony-unexpectedlyposts-eighth-quarterly-loss-on-tv-demand-slump.html
Davos Pitch for Dynamism Rams Into End-of-Growth Debate
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-16/davos-pitch-fordynamism-rams-into-end-of-growth-debate.html
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Aksjer: Er oksene løs eller tjoret fast?

Risikable aktiva er tilbake på menyen de fleste steder. Oppgangen
siden sommeren har gitt grobunn for ny optimisme og risikotagningen
har tiltatt betraktelig. Dette har ledet til en skog av spådommer om
at de vanskelige markedsforholdene er forbi og et nytt bullmarked er
underveis. Dette er et markant skift fra de siste to årene, så hva har
skjedd?

Foto: Jarle Aabø

Norcaps investeringsråd

«På bakken» har det dessverre skjedd veldig lite. Det er få lyspunkter
i makrodataene, og med unntak av Norge og vekstøkonomiene er det
lav vekst, høy arbeidsledighet og generell lavkonjunktur eller regelrett
resesjon. De verste flammene i eurosamarbeidet er riktig nok slukket,
men det ulmer fortsatt i asken.
I finansmarkedene er folk mer lystige enn på lenge. «Fryktindikatoren»
VIX-indeksen, som måler prisen på forsikring mot kursfall, er på
et svært lavt nivå. I tillegg kommer fler og fler spådommer om at
kapitalstrømmene skal snu ut av obligasjoner og inn i aksjer, hvilket vil
utløse en massiv reprising oppover av aksjer. Det sistnevnte har riktig
nok vært spådd av og på siden nullrenteregimet begynte i 2008-2009,
uten at det har materialisert seg i nevneverdig grad ennå.
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Tiden er moden for at realøkonomien lever opp til forventningene
satt av aksjemarkedet, eller at markedene faller tilbake. Rent statistisk
er aksjemarkedet ca. 19 ganger så volatilt som realøkonomien. Slik
sett er en reversering av markedsoppgangen langt mer sannsynlig
enn at verdensøkonomien snur. Faktisk har det heller vist seg at
markedet snur nedover når VIX-indeksen er så lav. Etterspørselen etter
risikoaktiva er alltid høyest når markedet er på toppen.
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VIX index

Nå kan det dog argumenteres for med rette, at aksjemarkedet er en
ledende indikator, og at markedsoppgangen i seg selv vil bidra til å
heve realøkonomien gjennom økt optimisme og økte realinvesteringer.
Vil dette skje denne gangen?
I likhet med en annen handling kreves det både motiv og anledning.
Motivet kan absolutt befeste seg hvis børsen opprettholder oppgangen,
men anledningen i form av tilgang til kapital kan mangle. Verden er
fortsatt i en kredittnedbyggingsfase, og selv om etterspørselen etter
kreditt kommer tilbake, er det langt fra sikkert at tilbudssiden vil være
der. Basel III, Solvens II og andre reguleringer struper fortsatt tilgangen
til risiko- og forbrukskapital. Mye av pengene som skal ha blitt tatt ut
av aksjemarkedet er ikke parkert, men makulert i form av avvikling
av gjeld. Manglende tilgang på kreditt er en effektiv forankring som
hindrer bullmarkeder i å løpe langt.
Vi er fortsatt av den oppfatning at kredittnedbyggingen i den
utviklede verden vil skape svak økonomisk vekst i en utstrakt
periode. Dette, kombinert med forhold vi tidligere har omtalt, som
høye profittmarginer, økte rentenivåer som en motvekt til veksten når
den kommer og høy politisk risiko på et globalt nivå (bl.a. i Europa,
USA og Japan), gjør at vi til tross for stor optimisme i finansbransjen,
opprettholder vår undervekt i aksjer. Svak vekst og mindre opplevd
pengemengde vil legge et nedadgående trykk på prisingen i takt med
at de siste tiårs finansielle overflod slankes bort.
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Renter
Universet av renteplasseringer er enormt og vidt. At rentene på plass
eringer som oppfattes å ha ingen eller svært lav risiko er unaturlig lave
grunnet ulike sentralbankers styring av markedet, er blitt en del av den
nye hverdagen.
Men på selskapssiden er tilbudet av lånekapital begrenset. Bankenes
utlånspraksis har blitt langt mer binær, der kun de beste låntagerne får
lån. Resten som tidligere kunne få lån til litt dårligere betingelser, faller
utenfor.
For de bedriftene som kan låne i obligasjonsmarkedet er renten levelig
på grunn av at styringsrenten er såpass lav, men kredittpåslaget er fort
satt høyt. I det norske markedet for selskapsobligasjoner er det stort
utvalg av obligasjoner med flytende rente, slik at vi som investorer kan
isolere kredittmarginen, noe som vi mener er svært fornuftig slik verden
er nå.
Den siste tids gode sentiment kombinert med at mye penger har kommet inn i det såkalte High-yield segmentet, har drevet kredittmarginen
noe ned. Dette gjelder særlig i det segmentet som de fleste fondsforvalterne helst vil være i, som er den minst risikable high-yielden (BB).
Det er også lite som tyder på at misligholdsraten vil øke med det første.
Dermed fremstår det som en god strategi å gå noe ned i kredittkvalitet
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Eiendom

15%

Renter

45%

Alternative
investeringer

25%

Aksjer

15%

samtidig som løpetiden (kredittdurasjonen) reduseres. Dermed immuniseres man mer mot en negativ prisbevegelse samtidig som den løpende
avkastningen kan opprettholdes.
Vi opprettholder vår overvekt i renter med fokus på kreditt, samtidig
som vi er svært restriktive til lange løpetider både for kreditter og renter.
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IRR og belåningsgrad

IRR og rentekostnad (LTV 50%)

Kilde: Geir Rønnestad, Sparebank 1 Markets

Eiendom

Eiendomsmarkedet er beheftet med tre store problemer fremover.
Det første er bankmarkedet, hvor utmålingen har falt og marginene
stadig øker. Den lavere utmålingen medfører en kraftig prosentuell
økning i behovet for egenkapital. Dette, kombinert med høyere
finansieringskostnader, medfører at yieldkravet bør settes opp, hvilket
påvirker eiendomsprisene negativt.
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Som grafene viser er belåningsgraden svært viktig med tanke på
avkastning på egenkapitalen. Bankene er i dag ikke villige til å levere
belåningsgrader som gir den eksponensielle effekten på egen
kapitalavkastningen. Lavere egenkapitalavkastning over tid vil til lik
risiko bety reprising av eiendelen, som i dette tilfellet er eiendoms
massen. Ved lavere belåning er risikoen også redusert, men vår erfaring
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er at ulike aktivaklasser må oppvise ulike «terskelavkastninger» i
prospektet for å tiltrekke seg egenkapital. Ubelånt eiendom har ikke blitt
en investorfavoritt i annet enn pensjonskassemarkedet. I tillegg trenger
man mer egenkapital når lånekapitalen reduseres.

Foto: Jarle Aabø
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Det andre problemet er det latente tilbudet av eiendom på markedet som
ligger i avviklingen av en rekke større eiendomsfond i perioden 20132017 og at livselskapene vil måtte redusere sin eiendomseksponering på
grunn av det nye Solvens II-regelverket.
Det tredje problemet er etterspørselen etter eiendom som investerings
objekt dersom formuesskatten fjernes ved et eventuelt regjeringsskifte.
Dette fjerner i essensen en fordel eiendom har hatt på øvrige
investeringsformer til en årlig verdi av 1,5% av egenkapitalen. Skulle
skattesystemet bli lagt om vil dette være ytterligere en stein i sekken på
eiendomsinvesteringer.
På grunn av disse tre forholdene velger vi å opprettholde vår anbefalte
undervekt i eiendom.
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Utvikling sist måned og 2013

Viktig informasjon / disclaimer

Sist måned (NOK)

Hittil i år (NOK)

S&P 500

3,2 %

3,2 %

FTSE ALL World

2,6 %

2,6 %

Oslo børs (OSEBX)

4,9 %

4,9 %

FTSE Emerging

3,1 %

3,1 %

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 aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper.
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