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Markedsrapport november 2012

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

Utvikling sist måned & 2012

Ifølge kinesisk astrologi er 2013 slangens år. Passende nok er mennesker som er  
født i dette krypdyrets tegn de slueste investorer som besitter mystiske krefter. I denne 
markedsrapporten forklarer NORCAP hva som kan komme til å skje etter nyttår.   
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. 

2013 – slangens år

Klikk her for å lese mer →

Klikk her for å lese mer →
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1. Det amerikanske statsbudsjettet

Få ting er mer omtalt i økonomiske medier i andre halvår enn den 
amerikanske budsjettklippen. Kort oppsummert består klippen i at 
dersom de amerikanske politikerne ikke blir enig om noe annet, vil en 
rekke tiltak som ble iverksatt for å stimulere økonomien i etterkant av 
finanskrisen utløpe. Klippen er 607 milliarder dollar høy og utgjør et 
fall på 3,8% av BNP, et enormt anti-stimuli.

Hittil har ikke politikerne vært i stand til å komme frem til et kom pro-
miss, da den republikanske siden primært ønsker å gjøre nedskjæringer 
i form av utgiftskutt, mens demokratene ønsker høyere skatter. Den 
politiske situasjonen er sterkt polarisert. Markedet har imidlertid slått 
seg til ro med at dette vil løse seg til slutt, bare presset blir stort nok.

Mest sannsynlig vil det også bli inngått et kompromiss, men 
uavhengig av politisk retning er det behov for å kutte i underskuddet 
på statsbudsjettet. Debatten er mer hvordan det skal gjøres. Det 
amerikanske budsjettunderskuddet er p.t. på ca. 7% av BNP. For ikke å 
drukne i gjeld bør underskuddet minst ned til veksttakten i økonomien, 
som de siste årene har vært ca. 4% inkludert inflasjon. Alternativet er 
at obligasjonsmarkedet på et eller annet tidspunkt vil slutte å ha tillit til 
statsgjelden slik vi har sett i sør- Europa.

Effekten av å fjerne så mye offentlig etterspørsel i økonomien (selv 
om det vil være over flere år) vil være en betydelig motvind for vekst. 
Hvor sterk denne motvinden vil være vil, i tillegg til å være avhengig 
av hvor hardt det kuttes, være avhengig av hvor stor den såkalte 
multiplikatoreffekten er.

USA: Budsjettunderskudd
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Oppfatninger om multiplikatoreffektens størrelse er på mange måter 
kjernen i den politiske økonomidebatten.  Multiplikatoreffekten er hvor 
stor påvirkning på totaløkonomien endringer i skattenivå eller offentlig 
forbruk har. Med andre ord vil endringer i disse to postene ha en større 
effekt på BNP enn seg selv. Antallet ganger utslaget på økonomen er 
større enn selve skatte- eller utgiftsendringen kalles multiplikatoreffekt.

Med ulike forutsetninger om disse multiplikatoreffektenes størrelse 
vil begge sider kunne vise til at sin løsning for budsjettet er «best».  
Selv om de fleste modeller benytter seg av statiske tall for disse 
multiplikatorene, er virkeligheten at de er variable og antagelig ikke 
symmetriske.

Dermed er det mange som uttaler seg med stor presisjon om hva 
effekten vil være, men dette er basert på høyst usikre forutsetninger. 
Retningen på impulsen i økonomien på kort sikt er på den andre siden 
sikker, og den vil være negativ. Det er en reell fare for at også USA går 
inn i en resesjon neste år.

Dermed er både utfallet av selve budsjettforhandlingene og effekten 
av forhandlingsresultatet en vesentlig risiko for alle investeringer 
som er sensitive til økonomisk vekst. Nyere forskning fra IMF viser at 
multiplikatoreffekten kan være langt høyere enn antatt, noe som tyder 
på et betydelig nedsidepotensial samtidig som det er lite oppside i 
situasjonen. Regningene for eksessene i tidligere tider og stimulansene 
under finanskrisen begynner å nærme seg forfall, og omstillingen til en 
ny økonomisk situasjon kommer til å bli smertefull for mange.

2. Markedet for gjeldsfinansiering 
Markedet for gjeldsfinansiering består i hovedsak av obligasjons
markedet og markedet for banklån, og er selvsagt sammenvevd.

Tidligere tider har sentralbankenes rentesetting vært førende for prisen 
på kreditt, men dette har i vår postfinanskriseverden i stor grad sluttet 
å være tilfellet. Som redegjort for i markedsrapport for oktober (link) er 
ikke tilgangen på kreditt stor og prisene lave selv om sentralbankene 
utfører sine uortodokse operasjoner. Kreditt har faktisk blitt en knapp 
ressurs og prisene relativt høye.  

Årsaken til dette er etter hvert relativt kjent: bankene har i almin-
nelig het sluttet å innvilge nye låneengasjement. Dermed har 
obligasjonsmarkedet formelig eksplodert grunnet selskaper som har 
migrert fra banklån til obligasjonslån.

Knapp tilgang på kreditt har tre effekter. Den ene er en generell lavere 
veksttakt enn det som ellers ville vært siden de selskapene som ikke får 
finansiering ikke gjennomfører investeringer som ellers ville vært gjort.

Den andre er at rentene til de som får kreditt blir høyere. Dermed 
kapres en større del av verdiskapningen av fremmedkapitaleierne 
(obligasjonseierne) på bekostning av egenkapitaleierne (aksjonærene). 
De to første forholdene taler til fordel for bedre obligasjonsavkastning 
relativt til aksjeavkastning.
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Den tredje effekten er at endringen i mengden av utestående kreditt 
avgjør inflasjon/deflasjonsdebatten som herjer i finanskretser. Dette 
skjer ved at mengden kreditt er avgjørende for «den opplevde 
penge mengden» (eller pengehastigheten). På mange måter er 
penge  politikken nå i stor grad satt ut til sjefene i private banker, mens 
sentralbanksjefene vil ha sin fulle hyre med å reversere sine 
ukonvensjonelle tiltak dersom kredittbetingelsene igjen skulle tine. 

Interessant nok har ledelsen i den engelske sentralbanken ifølge 
Bloomberg nå gått langt i å anerkjenne at såkalte kvantitative lettelser 
ikke lenger er effektivt, og vil trolig slutte med slike programmer.

Skulle det komme endringer i forholdene i kredittmarkedet enten ved 
at den enorme appetitten for gjeldsinvesteringer avtar eller at bankenes 
rammevilkår endres slik at de ser seg tjent med igjen å øke sitt totale 
utlånsengasjement, vil dette være nøkkelen til avkastning i nesten 
alle aktivaklasser. Paradoksalt nok vil en lettelse i kredittvilkårene 
medføre at man bør droppe sine obligasjonsinvesteringer og hoppe 
over i aksjer. Avviklingen av bankenes utlånseksesser har trolig så vidt 
begynt, og følgelig vil stadig større andel av gjeldsfinansiering skje i 
obligasjonsmarkedet eller i andre skyggebank konstellasjoner

Foreløpig er det lite som tyder på at rammevilkårene endres eller at 
slike investeringer skal bli upopulært i overskuelig fremtid. Dermed 
ligger det an til at kredittinstrumenter blir en klar en favorittinvestering 
i 2013 også.

3. Den kinesiske transformasjonen
Med to av verdens tre økonomiske sentra, USA og Europa, lasset ned 
med sine interne problemer, er verdensøkonomien i stor grad avhengig 
av etterspørsel fra Kina for å unngå en ny nedtur.

En fortsatt høy kinesisk vekst har en vesentlig utfordring i at en stor 
del av veksten har kommet fra investeringer. Andelen investeringer 
av totaløkonomien har økt fra 36 til 48 prosent over en 10 års periode. 
Forenklet kan man si at fabrikkene har gått på høygir for å produsere 
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deler til nye fabrikker. Problemet oppstår når man bygger fabrikker 
man egentlig ikke har bruk for. Svak etterspørsel fra USA og Europa 
vil fremskynde punktet der ingen ser seg tjent med å bygge ut mer 
kapasitet.

Bildene av nybygde og ubebodde byer, enorme handlesenter uten 
kunder eller butikker og tomme kontortårn har gått verden rundt i 
flere år allerede. Spørsmålet er om det reelt sett er gjort for mange 
investeringer som aldri vil bli lønnsomme som en del av en spekulativ 
boble, eller om bildene bare er unntakene som bekrefter reglen. 
Offisielle data vil aldri vise noe annet enn det siste.

Det som taler for at den nye kinesiske ledelsen vil klare overgangen 
relativt bra er at den har store muligheter for å stimulere økonomien. 
At slike stimulipakker ofte medfører et eget sett med problemer vil bli 
et problem for et annet år.

Uavhengig av den kinesiske statens ressurser vil en slik overgang være 
alt annet enn problemfri. I tillegg er det stor usikkerhet rundt hvor 
mange og hvor store problemer den avtroppende kinesiske regjeringen 
har «spart» til den neste. 

Usikkerheten rundt den kinesiske økonomiens vekstmuligheter er 
reflektert i aksjekursene på børsene i Kina og andre emerging markets
land, som nå handles til verdsettelser på finanskrisenivåer. Selv om 
det nærmest garantert vil komme nyheter som medfører uroligheter 
virker det som markedet har overvurdert det negative noe, i hvert fall 
sammenlignet med øvrige markeder. Sviktende etterspørsel fra Asia 
vil også ramme vestlige markeder, uten at de har samme potensiale 
for oppgang. Aksjer i asiatiske vekstøkonomier ser derfor attraktive ut, 
selv om dette er en risikabel posisjon – selv små sentimentsendringer 
vil ramme disse markedene hardt.

Kina: Investeringers andel av BNP
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Norcaps investeringsråd

Aksjer
Oppgangen i aksjemarkedene i år basert på den amerikanske sentral-
bankens seneste pengepolitiske eksperiment og den europeiske sentral-
bankens løfter om å redde euroen har ikke gjort aksjeinvesteringer mer 
attraktivt i våre øyne. En interessant observasjon er det amerikanske 
markedet, som i skrivende stund er ned rundt 2% siden de siste obligas-
jonskjøpene (QE3) ble annonsert. Hypotesen om at slik pengetrykking 
ikke har en varig effekt på aksjeprisene og at effekten er avtagende ser 
hittil ut til å holde vann. Nøkkelen til å få de nytrykte pengene ut i øko-
nomien ligger i statsbudsjettet, som er i en kontraktiv fase.

Behovet for inflasjonsbeskyttelse er lite på kort sikt, verdsettelsene i ak-
sjemarkedet er høye sammenlignet med selskapsgjeld, og den negative 
priseffekten av gjeldsnedbyggingen vil vanskelig la seg stagge. Samtidig 
ligger det vesentlig risiko i en eventuell normalisering av profittmar-
ginen (som  normalt er konvergerende mot sitt gjennomsnitt) og en, mot 
alle odds, økning i realrenten.

Vi opprettholder derfor vår undervekt i aksjer.

Renter
Ettersom nedbyggingen av gjeldsfjellet vil medføre at det blir mindre 
«penger» tilgjengelig er renteinstrumenter interessante investeringsob-
jekter av den grunn at de har en begrenset levetid og skal gjøres opp i 
kontanter. Dermed får man oppgjør i noe som har høyere verdi i frem-
tiden.

Statsrentene er lave. Det er en kjøpergruppe av enkelte statsobligas-
joner som vil fortsette å kjøpe disse mer eller mindre uavhengig av hva 
forventet avkastning på investeringen isolert sett er.  Dermed er det god 
mulighet for at vi vil se enda lavere renter på de mest likvide og sikreste 
statsobligasjonene.

At vi ser for oss at rentene kan bli lavere er dog ikke det samme som å 
anbefale investering i dette, da det er basert på spådommer og derfor av 
natur spekulativt og gir liten sikkerhetsmargin. Utgangspunktet er liten 
eller ingen avkastning med risiko, og da er det ikke verdt å legge gode 
penger på bordet.

Innen kreditt er marginene stadig på gode nivåer, selv om de har falt litt 
siden sommeren. At bankvesenet ikke ser seg tjent med å låne ut penger 
når «alkymien» som ligger i skyhøy belåning i forhold til egenkapitalen 
er avskaffet, i hvert fall for næringslån, gjør at man oppnår interessante 
rentebetingelser som obligasjonseier. 

Nedgiringen av økonomien medfører også her at kreditt blir dyrere. 
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Det er en stor mengde låntagere som tidligere har vært bankkunder, 
som nå må henvende seg til obligasjonsmarkedet fremover. Dermed vil 
etterspørselen etter lånekapital være sterk, og kanskje økende, samtidig 
som tilbudet vil være begrenset. Dette vil legge et press i oppadgående 
retning på kredittpåslagene og dermed negativt påvirke obligasjons-
prisene. Av den grunn er vi positive til eksponering mot kredittpåslag 
som er på gode nivåer, men vil anbefale å være restriktive når det gjelder 
løpetiden på kreditteksponering.

Vi opprettholder vår overvekt i renter med fokus på kreditt, samtidig 
som vi er skeptiske til lange løpetider både for kreditter og renter. 

Eiendom
De fleste eiendomsaktører har allerede merket at bankene har strammet 
til skruen på nye lån. Foreløpig har dette etter vår mening hatt oppsikts-
vekkende lite effekt på prisbildet. Etter hvert som de allerede inngåtte 
lånene utløper og fornyes vil nok hverdagen bli en annen.

I tillegg vil en eventuell avskaffelse av formuesskatten ved et regjer-
ingsskifte være en negativ impuls for norske eiendomspriser. I følge da-
gens meningsmålinger er det en reell sjanse for at dette kan skje selv om 
det fortsatt er ett år til valget.  Selv om det neppe vil skje umiddelbart, vil 
konsekvensene av en yieldutgang på selv halvparten av formuesskat-
teeffekten være særdeles ødeleggende for avkastningen, da det fort kan 
representere 2040% av egenkapitalen.

Vi opprettholder vår undervekt i eiendom.

Alternative investeringer
Avkastningspotensiale uten direkte sammenheng med verdensøkono-
mien kan ikke være annet enn attraktivt i en verden som i beste fall sniler 
seg videre, og alternative investeringer kan tilby nettopp dette. I tillegg 
har aktivaklassen modnet betydelig over de siste årene med likvide 
spesialfond og honorarstrukturer som ikke gjør at all avkastning havner 
på forvalterens konto. 

Derfor opprettholder vi vår overvekt innen alternative investeringer. 

Eiendom

15%

Alternative 
investeringer

25%

Aksjer

15%

Renter

45%
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Utvikling sist måned & 2012

 Sist måned (NOK) 2012 (NOK)

S&P 500 -2,4 % 7,2 %

FTSE ALL World -1,1 % 5,1 %

OSEBX -0,8 % 14,9 %

FTSE Emerging 0,9 % 5,7 %

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. 
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