Markedsrapporten er NORCAPs månedlige oppdatering over utviklingen i verdens finansmarkeder.
Rapporten tar opp aktuelle tema som preger den økonomiske utviklingen, som NORCAP mener vil påvirke
investeringsklimaet. Her vil også den til enhver tid anbefalte aktivaallokering presenteres.
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OPPBLÅST KRONE
Den norske kronen har steget kraftig i år, og skraper nå oppunder de høyeste nivåene vi har sett på
et tiår. Den norske kronen er nå ca. 70% overvurdert i forhold til prisen på varer korrigert for
inntektsforskjeller (såkalt kjøpekraftsparitet), ifølge Bank Credit Analyst.

En oppblåst turist nyter sin gode vekslingskurs på Madeira
Den norske kronen har steget kraftig i år, og skraper nå oppunder de høyeste nivåene vi har sett på et
tiår. Den norske kronen er nå ca. 70% overvurdert i forhold til prisen på varer korrigert for
inntektsforskjeller (såkalt kjøpekraftsparitet), ifølge Bank Credit Analyst. Med unntak av sveitsiske franc,
brasilianske real, svenske kroner og
australske dollar er kronen nå opp
mot de høyeste nivåene man har
sett det siste tiåret eller lenger mot
stort sett alle valutaer.
Høy oljepris er den iøynefallende
årsaken til at den norske kronen er
så dyr. I likhet med andre typiske
råvarevalutaer som brasilianske real
og australske dollar har kronen
styrket seg. Et annet bidragsytende
element er også at det ikke bare er
kronen som er sterk, men at særlig
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amerikanske dollar er svak. Den amerikanske dollaren er svak grunnet de amerikanske myndighetenes
bevisste politikk for å gjøre sine varer mer konkurransedyktige. Mens andre sentralbanker ønsker å svekke
valutaen, er valutakurs tydeligvis ikke fokus hos Norges Bank. Retorikken om at den ønsker å øke renten
har bidratt til å dra kronekursen til enda høyere nivåer, og en forstsatt ”haukete” tone vil fortsette å
underbygge dette.

En sterk krone er selvsagt skadelig for norsk eksportindustri, som har opplevd at sine varer har blitt 10%
dyrere bare i år. Med unntak av oljesektoren, som uansett har gode tider pga. den høye oljeprisen, vil
dette merkes. I ytterste konsekvens kan dette gjøre Norge enda mer avhengig av olje og offentlig sektor.
En effekt av kronestyrkelsen er at
investeringer i utlandet nå har gått
langt dårligere enn norske
plasseringer målt i norske kroner.
Den amerikanske S&P 500 indeksen
har faktisk hatt ca. 8,5%
avkastning hittil i år (målt i dollar),
mens resultatet målt i norske kroner
er -2,2%. Samtidig som oljeprisen
er svært høy (i hvert fall målt i USD),
noe som har bidratt til å holde Oslo
Børs oppe.
Som nevnt ønsker Norges Bank å
sette opp renten til tross for at inflasjonen, i hvert
fall slik den måles nå, er langt unna Norges Banks
eget inflasjonsmål på 2,5%. Dette begrunnes med
at boligprisene er i sterk vekst, og at dette kan
skape finansiell instabilitet i fremtiden. Problemet
med dette er etter vårt skjønn at rentenivået har
relativt liten innvirkning på boligprisene. Dette er
logisk ettersom man ved renteøkning heller kutter
ut annet forbruk før man velger å flytte. Når man
først har kjøpt noe biter man seg fast så godt det
går, naturlig nok, og tilbudet av boliger øker ikke.
Skal renten brukes til å stagge boligprisene så det
monner, må renten settes opp mye, og da har vi
antagelig allerede fått et dypt innhugg i den
økonomiske aktiviteten, og kronen vil da trolig være på ekstreme nivåer. Den amerikanske boligboblen
ble skapt av lav rente, men også av lett tilgang på kreditt. Uten tilgang på lån med liten sikkerhet osv. ville
ikke boligboblen blitt til på samme måte. Boligprisene kan da fortrinnsvis løses med kredittregulatoriske
grep fremfor med pengepolitikk.
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BÅDE EUROKRISE…
Det er etter hvert blitt allment akseptert at vi er i et syklisk oppsving i verdensøkonomien. Det meste går
bedre og selskapene har jevnt over levert gode resultater. Konvensjonell investeringsopinion vil derfor tilsi
at aksjemarkedet skulle stige. Dette har imidlertid i stor grad uteblitt, og vil etter vår mening fortsette å
utebli. I alle fall avkastning som gir
tilstrekkelig betaling for risikoen man
påtar seg. I det korte bildet er det to store
risiki som ligger foran oss. En ytterligere
utvidelse av eurokrisen er en risiko som
har vært med oss i over et års tid, og vil
trolig fortsette. I 2010 falt
aksjemarkedene kraftig etter at
gjeldsproblemene i de såkalte PIIGSlandene inntok rampelyset for fullt.
Deretter ble det iverksatt en rekke
hjelpepakker og kapitalmarkedene steg
igjen. Det vil være verdt å ta notis av at
obligasjonsmarkedet nå priser inn en enda
større sannsynlighet for konkurs i de
hardest rammede landene, mens
aksjemarkedet ikke har latt seg affisere av dette på samme måte i år.
En interessant utvikling her ligger på den politiske arenaen. Å forsvare europrosjektet blir mer og mer
politisk umulig på begge sider av ”handelen”. I de givende EU-landene (alle unntatt de involverte parter)
blir det mer og mer upopulært å gi penger til ”late grekere” og ”lure irer”. Dette fører til stor fremgang
for opposisjonelle nasjonalistiske/populistiske partier som ikke ønsker å betale bidrag lenger. Sist
manifestert ved at partiet ”Sannfinnarna” gikk fra så å si null til 20% oppslutning i det finske valget. I
Tyskland sliter også Merkel og hennes koalisjon med opinionen. I Hellas og Irland er det også upopulært
at man skal måtte lide økonomisk i mange år, ha høy arbeidsledighet og høye skatter for å betale penger
til tyske banker. I tillegg til dette la den greske regjeringen frem tall som viste at innstramningstiltakene
de hadde iverksatt ga mindre virkning enn beregnet. Kanskje ikke så overraskende når skattemoralen ikke
akkurat blir høyere av oppfatningen om at pengene går til noen andre. De involverte partene her har
utvist typiske menneskelig trekk, nemlig overoptimisme og overdreven overbevisning.
En undersøkelse utført av Citigroup viser at ingen land med gjeld/BNP-nivå over 150% noen gang har
greid å komme seg unna et mislighold av gjelden. Gresk gjeld/BNP var pr. årsskiftet på ca 142% og
stigende. Anslagene tilsier at gjelden vil nå 160% i løpet av neste år. Det er vanskelig å se at det skal
være annerledes denne gangen. Etter hvert som de sittende regjeringene som inngikk de omdiskuterte
hjelpepakkene byttes ut, vil nok holdningen i forhold til et mislighold endres også innen den politiske
eliten. Det ser ikke ut til at dette problemet vil bli løst i løpet av kort tid, og vi må belage oss på fortsatt
høy volatilitet i overskuelig fremtid.

…OG AMERIKANSK ANTI-STIMULI
Neste måned løper også den amerikanske sentralbankens tilbakekjøpsprogram (QE2) ut. Hva effektene
blir er uvisst. Det virker imidlertid særdeles usannsynlig at de vil være positive. Derfor er heller spørsmålet
hvor stor effekten kommer til å være, noe det er svært lite grunnlag for å vite. Dette er ukartlagt farvann.
Sentralbanken selv valgte å modifisere exiten sin ved at de en periode skal reinvestere lån som forfaller
slik at de ikke går fra å være netto kjøper til netto selger over natten. Da hjelpepakken ble innført hadde
den en stor positiv effekt på kapitalmarkedene med unntak av amerikanske statsobligasjoner, merkelig
nok. Vi får derfor håpe at man ikke får den samme effekten med motsatt fortegn når den forsvinner.
Konklusjonen er at oppsiden er liten og nedsiden er ukjent.
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UTVIKLING SIST MÅNED
S&P 500: -2,5%
FTSE All World: -1,6%
FTSE Emerging Markets: -4,1%
OSEBX : 0,5%
Olje: 1,7%
(Alle tall i NOK)

ALLOKERING
Som tidligere redegjort for mener vi kombinasjonen av behovet for gjeldsnedbygging og balansering av
statsbudsjetter, at etterkrigsgenerasjonen går over i pensjon, og nedbygging av overkapasitet i
økonomien vil gi lavere økonomisk vekst de neste årene enn det vi har hatt de siste tiårene. Dette
kombinert med aksjeverdsettelser som kanskje ikke er åpenbart overpriset, men heller ikke åpenbart
underpriset, og de nevnte kortsiktige event-risikiene, gjør at vi velger å opprettholde vår forsiktige profil.
Vi gjør ingen endringer og opprettholder vår svake undervekt i aksjer. Den nevnte styrken i norske kroner
og råvarer gjør at vi velger å prioritere utenlandsk eksponering i aksjeporteføljen.
På rentesiden har kredittspreadene stort sett beveget seg
sidelengs i noen måneder nå, og vi ser derfor ingen grunn
til å endre vår overvekt på kreditt. Denne aktivaklassen gir
fortsatt god risikojustert avkastning i en verden hvor
nettopp dette er ekstrem mangelvare.
Lange renter gikk marginalt ned i løpet av forrige måned,
men det er stadig tilstrekkelig god nok rente i 2- 4 års
obligasjoner til at dette ser mer attraktivt ut enn
plasseringer andre steder på rentekurven.

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 forståes 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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