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Markedsrapport mars 2013

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

Utvikling sist måned 
og hittil i 2013

Vi har alle hørt om finansbobler, men det finnes også en annen.  
Den rasjonelle boble. I denne markedsrapporten fra NORCAP advarer vi 
også mot å satse på eiendom.  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. 

En rasjonell boble

Klikk her for å lese mer →

Klikk her for å lese mer →
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Finansmarkedet er ofte drevet av 
irrasjonell flokkmentalitet. 
Regne  stykker preller av som vann på gåsa. De mest svimlende topper og 
deprimerende bunner som man ikke på forhånd kunne forestilt seg kan 
nås i løpet av noen få, intense dager.

Som vi tidligere har gitt uttrykk for er vi av den oppfatningen at marke
det er overkjøpt, og man knapt nok får betalt for den risikoen som følger 
av å være investert i aksjemarkedet. Det som er interessant, i hvert fall 
fra et rent akademisk ståsted, er at vi nå befinner oss i en sjelden avart av 
finansielle bobler: den rasjonelle boblen.

Nesten alle er enige om at verden ikke har blitt nevneverdig bedre, målt 
i form av verdiskapning, bærekraftighet av gjeld og statsbudsjetter eller 
politisk enighet om veien videre. Likevel handler den amerikanske 
børsen på sine høyeste nivåer i historien. Med bakgrunn i argumentas
jonen om «den store rotasjonen», hvor «alle» skal ut av obligasjoner og 
inn i aksjer, rir investorene stadig høyere kurser. Målet er å selge seg ut 
før alle de andre, vel vitende om at oppgangen ikke er bærekraftig.

Dette handler utelukkende om spekulasjon, og har lite til felles med 
inves tering. Plasseringens eneste formål er å tjene på økt pris for samme 
kon t antstrøm. Risikoen ved en taktikk som belager seg på å komme først 
ut er åpenbar. Alle kan ikke være først, og kun en mikroskopisk andel av 
de som nå satser penger på å komme først ut vil faktisk greie dette 
kunststykket. Det er ren aritmetikk, men de fleste mennesker er arrogante.

Hele logikken blir også underbygget av at Ben Bernanke & Co. vil støtte 
opp om markedet dersom det skulle bli for rufsete, og komme med ytter
ligere nytrykte dollar i kampen for å opprettholde høye aksjeverdier.

Når det kommer til selve debatten rundt «den store rotasjonen», må det 
påpekes at i ethvert marked må det være en selger for at det skal være 
en kjøper. Derfor vil mengden penger investert (justert for kursendring) 
være det samme. Det gjør en rotasjon som sådan umulig, og der det 
er noen som ønsker å komme seg inn, må det være noen som ønsker 
å komme seg ut. Volumet av tegninger i aksjefond tyder på at de som 
ønsker seg inn i all vesentlighet er «mannen i gata» og de som da selger 
er formodentlig de profesjonelle aktørene.

Debatten rundt renteplasseringer med «null rente» og aksjeplas seringer 
har, som vanlig, vært svært unyansert. For en representativ privat 
investor, står ikke valget mellom statsobligasjoner, som har svært lav 
rente, og aksjeinvesteringer. Snarere står valget på marginen mellom 
ulike typer risikoaktiva, som for eksempel foretaksobligasjoner, ofte 
highyield. De eneste investorene som nå kjøper statsobligasjoner er de 
som har andre motiver for kjøpene enn avkastning, eller lever under 
et regula torisk press for å eie dem, herunder asiatiske nasjonalstater, 
banker og forsikringsselskap.

Sammenligner man med statsobligasjoner, er selvsagt aksjer et rasende 
godt kjøp. En lav forventet avkastning er tross alt bedre enn en forhånds
bestemt negativ avkastning etter inflasjon. Men med kredittmarginer på 
så høye nivåer, er ikke statsrente en like god referanse som tidligere.
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Dersom man legger vekk forventningene om andre menneskers atferd, 
og ser på verdsettelsen av aksjemarkedet, er det vanskelig å finne holde
punkter for at aksjemarkedet tilbyr åpenbare avkastningsmuligheter. 
Man kommer fort til den konklusjonen at prisingen ligger et sted i den 
vanskelige mellomsonen. Det mest alarmerende målet er Shillers P/E 
som viser at aksjeprisen er over 22 ganger gjennomsnittet av de siste 10 
års resultat. Med unntak av boblen fra slutten av 90tallet til 2008 har 
ikke dette målet sett lignende nivåer siden 1960tallet, og da ble resulta
tet under 3% i året over den påfølgende 10 års perioden. Men for de som 
kun har statsobligasjoner som alternativ er 3% etter inflasjon bedre enn 
0,5%, uansett hvor vanvittig det høres ut for andre.

Vi har imidlertid vanskelig for å tro at markedet over tid vil være under
trykt til å akseptere marginal meravkastning for aksjerisiko. Dette kan 
løses ved hjelp av å endre to variabler: selskapenes lønnsomhet eller prisen. 
I dag har selskapene rekordhøye profittmarginer samtidig som utsik
tene for økonomisk vekst stadig er labre. Dette gjør at selskapenes kilder 
for profittvekst i stor grad er tappet ut. For at nye investorer skal kunne 
tiltrekkes til markedet, må det derfor skje en nedjustering av prismultip
pelen, og dermed få en negativ utvikling i det spekulative elementet.

Det spekulative elementet er prisendringen på den samme verdiskap
ningen.  Selv om mange tror at det er verdiskapningen i bedriften som er 
viktigst, dominerer spekulasjon avkastningen på tidshorisonter under 30 år

Konklusjonen er dermed at man sitter igjen med relativt stor risiko for at 
man får det spekulative elementet imot seg vurdert ut fra dagens pris
nivå. Dette betyr igjen at man trolig vil være tjent med å avvente å entre 
markedet for fullt til prisene faller.

Aksjeprising og avkastning

Betydningen av «timing»

http://www.norcap.no
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Brent under 80 dollar er sand i den 
oljesmurte norske maskinen
Norge går så det griner, i hvert fall økonomisk. Forskjellen i forhold til 
det man ser rett utenfor grensene våre er grelle. Mens hele Europa sitter i 
en økonomisk hengemyr, oser den norske befolkningen av velstand.

Årsaken er viden kjent; oljeindustrien. 
Oljeindustrien går på høygir og drar lønnsnivået og det lokale prisnivået 
opp, samtidig som verdensmarkedet flommer over av usolgte industri
varer og ledig produksjonskapasitet som vi importerer. Oljeindustrien 
går så godt at det er blitt et problem for andre eksportnæringer. Den siste 
måneden har det vært satt fokus på den såkalte «crowdingout» effekten 
i næringslivsmedia. Effekten beskriver rett og slett at en enkeltsektor har 
så stor etterspørsel at den overbyr andre konkurranseutsatte sektorer i 
kampen om ansatte og andre innsatsfaktorer, og derigjennom svekker 
de øvrige sektorene.

I Norge medfører oljenæringen i høyeste grad en crowdingout effekt på 
øvrige eksportnæringer. Det som er uheldig er at som en formodentlig 
utilsiktet konsekvens av det norske skattesystemet, blir effekten enda 
verre enn den hadde behøvd å være. Selskaper som driver oljeutvinning 
på norsk sokkel har en skattesats på 78% av resultatet. Og følgelig er det 
også fradrag for kostnader med 78% enten direkte eller indirekte (via 
avskrivninger osv.). Dermed koster 100 000 ekstra i lønn effektivt kun 
25 000 for et oljeselskap mot 82 000 for et «normalt» selskap og 114000 for 
et selskap (tall inkludert arbeidsgiver avgift) som ikke har noen positiv 
skatteposisjon (f.eks. en gründervirksomhet).

En videre effekt er hvor innrettet Norge blir mot en eneste varia
bel, oljeprisen. Store deler av de ansatte i oljeindustrien er tilknyttet 
service næringer som i praksis lever av at det investeres i ny kapasitet. 
Oljeselskapene fortsetter å investere i ny kapasitet eller opprett holdelse 
av eksisterende kapasitet dersom oljeprisen er over (inkludert en viss 
sikkerhetsmargin) den marginale produksjonskostnaden. Dette inne
bærer en enorm operasjonell gearing av den norske økonomien. Med 
andre ord: alt går strålende så lenge oljeprisen er over et gitt nivå, 
faller den under dette magiske nivået er det bom stopp. Nye ordre i 
leverandørindust rien tørker opp. Riggrater kollapser, aksjemarkedet 
faller og en skare bedrifter vil få problemer med å betjene sine lånefor
pliktelser.

Brent spot
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Hvor den magiske grensen går, er selvsagt vanskelig å si, men ca. 80 dol
lar er et anslag på den marginale produksjonskostnaden som går igjen 
flere steder. Kommer vi dit? Det vanligste svaret på det er nei. Dette 
begrunnes i nettopp den relativt høye marginalkostnaden på produk
sjon som begrenser tilbudet på lang sikt ved lave priser. Men på kort sikt 
vil store deler av kostnaden allerede være ugjenkallelig påløpt, hvilket 
setter grensen på et langt lavere nivå. Da er det nok heller prisjusterende 
produksjonskutt fra OPEC som man eventuelt bør sette sin lit til.

I de siste månedene har det imidlertid dukket opp en ny trend blant 
analytikere som for ett år eller to siden ville vært det rene kjetteri: at 
oljeprisen skal ned på sikt. Argumentet for dette er at ny teknologi gjør 
det mulig å utnytte enorme olje og gass reserver. Med konvertering av 
blant annet lastebiler til å gå på naturgass, blir forholdet mellom tilbud 
og etterspørsel et helt annet.

Når tidene er så gode som de er her hjemme, er det lett å glemme hvor 
såbare vi er. Med en oljepris på 110 dollar fatet er det et fall på snaut 30% 
ned til 80. Et 30% fall har forekommet 4 ganger de siste 25 årene, men alle 
gangene har prisene kommet seg relativt kjapt tilbake på nivåene fra før 
det skarpe fallet. Det er lite som tyder på at vi skal tilbake til normalen på 
1525 dollar som rådet frem til 2004. 

Med andre ord ser det ut til at vi også i overskuelig fremtid vil høste 
store inntekter fra havbunnen. I prosessen kommer den norske økono
mien også til å bli enda mer oljeorientert etter hvert som mennesker og 
kapital trekker mot de mest lønnsomme bransjene.

http://www.norcap.no
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Norcaps investeringsråd
Som redegjort for over, anbefaler vi alle å avvente å dykke inn i aksje
risiko frem til et bedre inngangstidspunkt.

Renter
Universet av renteplasseringer er enormt og vidt. At rentene på plas
seringer 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 
fortsatt 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 kom
met inn i det såkalte highyield segmentet, har drevet kredittmarginen 
noe ned. Dette gjelder særlig i det segmentet som de fleste fonds
forvalterne helst vil være i, som er den minst risikable highyielden (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 
samtidig som løpetiden (kredittdurasjonen) reduseres. Alternativt kan 
det gjøre gjennom en strategi å øke kreditt risikoen på en del av pengene 
og trekke en del på tørt land, en slags barbellstrategi. Dermed immun
iseres 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.

Eiendom

15%

Alternative 
investeringer

25%

Aksjer

15%

Renter

45%
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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 finansierings
kostnader gjennom både et høyere generelt rentenivå og vedvarende 
høye utlånsmarginer, medfører at yieldkravet bør settes opp, hvilket 
påvirker eiendomsprisene negativt. I tillegg vil en eventuell utjevning 
av skattebehandlingen av eiendom i forhold til andre investeringer 
(formues skatt) påvirke etterspørselen etter plasseringer i nærings
eiendom negativt.

Argumentene som blir fremholdt for å forbli i eiendom (gjerne fra 
bransje hold) er ofte fullstendig irrelevante. Det vanligste er, som tid
ligere nevnt, negative verdier på fastrenteavtaler. Det er sant at disse 
går mot null, men det er fordi de blir nedbetalt i form av en høyere 
løpende rentebetaling. De forsvinner ikke. En negativ verdi av swapene 
er lite forskjellig fra om gjelden hadde vært tilsvarende høyere. Faktisk 
er det lønnsomhetsmessig det samme (gitt at man ikke har et bestemt 
syn på rentemarkedet) å betale underkursen med en gang og få lavere 
løpende utgifter. 

Et annet begrep som brukes mye, både i eiendom og andre steder med 
begrenset likviditet, er at det er «kjøpers marked». Et kjøpers eller 
selgers marked tilsier ikke noe annet enn at den motsatte siden er i for
nektelse rundt hva som er markedsprisen. Videre tilsier ikke det at det er 
kjøpers marked i dag, at prisen vil være høyere når det er selgers marked 

senere. Et veldig godt eksempel på dette er boligmarkedet hvor det har 
vært selgers marked i et tiår. Skulle boligmarkedet stagnere nå, vil det 
bli kjøpers marked, men prisene vil fortsatt være høyere enn det opprin
nelige selgers marked.

Anbefalt lesning:

Danskene kjemper for å bevare sine boliglånsregler

http://www.bloomberg.com/news/2013-02-10/denmark-invokes-
draghi-to-stop-basel-mortgage-upheaval.html

Svenske boliglånsregler strammes til:

http://www.bloomberg.com/news/2013-02-17/debt-bubble-born-of-
easy-cash-prompts-swedish-rule-review.html

A Reluctant Bear’s Guide to the Universe

http://www.hussmanfunds.com/wmc/wmc130204.htm

Siste BigMac indeks:

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-3
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Utvikling sist måned og 2013

 Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)

S&P 500 6,1 % 9,5 %

FTSE ALL World 4,7 % 7,5 %

Oslo børs (OSEBX) 1,6 % 6,5 %

FTSE Emerging 1,2 % 4,3 %

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 aktivaklasser, produkter eller underliggende selskaper. 
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