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Markedsrapport april 2014

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

Utvikling sist måned 
og hittil i 2014

Selv om det absolutte toppunktet i ettertid kan fastsettes, er toppen heller en 
fase av markedssyklusen fremfor et punkt som sådan. Det evige spørsmålet er 
om vi er nærmest toppen eller bunnen av markedet. I denne utgaven av Norcaps 
markedsrapport ser vi om ulike indikatorer tilsier om toppturen vi startet på  
i 2009 nærmer seg sitt klimaks eller ikke.  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. 

Er toppen her?

Klikk her for å lese mer →

Klikk her for å lese mer →

http://www.norcap.no
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Ulike faser i finansmarkedene har forskjellige karakteristika. På bunnen 
av markedet ser alt mørkt ut, ingen er villige til å påta seg noe risiko, 
og alle selskaper skriker etter kapital for å holde seg flytende. På 
toppen av markedet er alt motsatt, mens mellomfasene er vanskelig å 
karakterisere. Siden mellomfasene er vanskelige er det lettest å vurdere 
de ved hvor mye de ligner mest på en topp eller bunn. De fleste lesere 
av denne rapporten vil lett identifisere at vi ikke er i nærheten av en 
bunn, og vi vil heller se på hvordan dagens situasjon er sammenlignet 
med en markedstopp. Vi vil her gå innom selskapenes atferd, prising, 
økonomiske rammevilkår og markedsaktørenes atferd og følelsesliv.

Selskapenes atferd
Det er overraskende nok en hel del forskning som tilsier at 
selskapsledelsen gjerne handler i flokk og ender opp med å gjøre 
akkurat det uvitende investorer gjør: kjøpe på topp og selge på bunn. 
De bakenforliggende årsakene kan være mange, men et viktig element 
er nok at ledelsen selv typisk har liten eierandel og ønsker minst mulig 
karriererisiko. Da er det alltid smartest å gjøre som alle andre. 

Effekten av dette er at når kapitalmarkedet koker er gjerne også 
oppkjøpsaktiviteten størst, og administrerende direktører handler 
selskaper som fulle sjømenn for selskapets regning. Samtidig ser man 
at smarte eiere og innsidere (f.eks. samme adm. dir.) gjerne kvitter seg 
med sine egne beholdninger.

Antall M&A transaksjoner

Nord Amerika

Global
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Statistikkene viser at antallet fusjoner og oppkjøp i USA nå er på 
samme nivå som før finanskrisen, mens globalt er det noe under 
toppen. Volumene er dog ikke det de engang var, men så er vel også 
de lånefinansierte mega-dealenes tid over.  At de amerikanske tallene 
relativt sett er høyere, er naturlig med tanke på at den amerikanske 
børsen har hatt best utvikling og tilbyr høyest prising. Det samme 
bildet ser man på nynoteringsmarkedet der tydeligvis mange gründere, 
venture- og private equity fond ser sitt snitt til å komme ut på en god 
pris. Antallet nye børsnoteringer i USA i fjor ble det høyeste man har 

sett de siste 10 årene, og med mange høyprofilerte børsnoteringer med 
heller svevende forretningsmodeller.

Samtidig som man ser at mange mener de tydeligvis får godt betalt for 
selskapene sine, er bedriftene også mer forsiktige enn før, med lavere 
gjeldsgrad til tross for muligheten for å låne til svært lave renter.

Det at mange er villige til å selge bedriften sin enten gjennom oppkjøp/
fusjon eller ved å børsnotere den, tyder likevel på at de som kjenner 
selskapet best vurderer det som et gunstig tidspunkt å selge på. Det er 
ikke et godt tegn hvis man skal gå inn i aksjemarkedet.

Prising

Det er mange måter å måle om aksjer er dyre eller billige på, og kanskje 
ikke overraskende blir de målene som viser relativt sett lave priser, 
dratt frem oftest. De vanligste er P/E basert på estimerte resultater 
frem i tid. Dette målet er dessverre notorisk lavt fordi analytikerne er 
notorisk optimistiske på selskapets resultatvekst.

Et mer pålitelig mål er pris i forhold til siste års inntjening, og pris i 
forhold til siste ti års inntjening. 
Det førstnevnte målet viser at aksjemarkedene i USA og Europa er 
middels dyre, mens i forhold til siste 10 års inntjening er de svært dyre.  
Vekstmarkedene på sin side ser heller ut til å være ganske rimelige.

USA – Antall nye børsnoteringer

United States – Deal Count
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Mye av avviket mellom de to målene skyldes at resultatet nå er høyt 
fordi profittmarginen er svært høy. Årsaken til dette er i stor grad 
at selskapene stort sett har reagert på svak etterspørselsvekst ved 
å kutte kostnader i tillegg til at det lave rentenivået også bidrar til 
bedrede bunnlinjer. Veksten i profittmarginen har nå stagnert, hvilket 
tilsier at muligheten for enkle kostnadskutt nå er hentet ut. Samtidig 
har profittmarginen historisk vist seg å være svært syklisk, da alle 
superlønnsomme områder tiltrekker seg konkurranse. Markedstopper 
sammenfaller ofte med inntjeningstopper, og derfor vil som regel 
øyeblikksbildet se penere ut enn virkeligheten er. 

Det er ingen øvre grense for hvor dyrt markedet kan bli, og det 
er derfor fra et prisingsperspektiv ikke mulig å se om man er på 
den faktiske toppen eller ikke. Men man kan trekke slutningen at 
det gitt en normalisering av prisingsnivået og en normalisering av 
profittmarginen ikke vil være mulig å hente ut avkastning som står i 
stil med hva de fleste forventer seg av en aksjeinvestering.  Selvsagt 
kan forutsetningen om normalisering være feil, og at det virkelig er 
annerledes denne gangen, men alle som har investert over en viss tid 
vet at det er en ekstremt risikabel spådom.

I rentemarkedet ser man også en tilsvarende tendens. På 
statsgjeldssiden blir nå sør-europeiske statsobligasjoner priset som 
om euro-krisen aldri har funnet sted. Dette skjer kort tid etter at 
Hellas og Kypros kollapset, og kort tid før et parlamentsvalg i EU der 
nasjonalistiske partier ligger an til å gjøre et brakvalg.

Middels eller dyrt?

http://www.norcap.no
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Markedsaktørenes atferd og følelsesliv

Irrasjonalitet og følelser styrer gjerne finansmarkedene på kort sikt. 
Det er mange ulike målinger på hvor optimistiske investorer er.  Men i 
stedet for å spørre om hvor optimistiske investorer er, er det bedre å se 
på hvordan de faktisk plasserer pengene sine.

En ting som er sikkert er at man ikke belåner aksjeinvesteringene sine 
med mindre man er svært positiv til aksjemarkedet. Lån tilknyttet 
aksjeinvesteringer ved New York-børsen er nå 48% høyere enn den 
var sommeren 2008. Når man ser den statistikken fremstår det ganske 
tydelig at kombinasjonen av lave renter og stigende aksjemarked 
har lokket frem belånte posisjoner. Dette er svært hyggelig butikk 
for investorene i oppgangsmarkeder, og er en prisdriver i seg selv. 
På vei ned har posisjonene en tendens til å bli «stengt ut» (også kalt 
tvangssolgt) og med så mange belånte posisjoner kan selv en mindre 
korreksjon utløse en overveldende kaskade av automatisk generte 
salgsordre. Som et ytterligere moment kan man sette sin lit til at alle 
handelsrobotene som etter hvert har blitt så vanlige, er programmert 
for å løpe i forkant av alle salgsordrene og forsterke effekten ytterligere.

Inntil videre er dog markedet sikker i sin tro på at sentralbankene, 
med den amerikanske i spissen, vil holde prisene på risikoaktiva oppe. 
Mye tilsier imidlertid at den etter hvert mye omtalte nedtrappingen vil 
finne sted, og at alle støttekjøpene i rentemarkedet vil være avviklet 
i løpet av året. Dette innebærer en innstramning i pengepolitikken 
uten at den på noen måte kan kalles stram av den grunn. Likevel skal 
et slikt skift påvirke prisingen i finansmarkedet i retning av dyrere 

penger, og det vil si lavere kurser på plasseringene. En innstramning 
fra sentralbankene er historisk sett sammenfallende med en toppfase i 
markedet, men på dette området er man tross alt i terreng som ikke er 
kartlagt.

Lån tilknyttet aksjehandel

Margin gjeld (mill USD)
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Konklusjon

Det er alltid farlig å si at man er enten på toppen eller bunn. Både siden 
selve topp- og bunnpunktet kun varer et mikrosekund, og at markedet 
stort sett fortsetter i den ene retningen lenger enn logikk og en 
begrenset analytikerfantasi skal tilsi.  Likevel mener vi bestemt at man 
som investor ikke er tjent med å prøve å ri bølgen lengst mulig og sette 
sin lit til at man er først ut døra. Døra er liten og det er mange deltakere 
som er med på festen.
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Norcaps investeringsanbefaling

Aksjer

Som en konsekvens av vår grunnleggende mistillit til ethverts 
menneskes evne til å kaste seg ut av markedet akkurat i øyeblikket 
det begynner å falle, anbefaler vi en undervekt i aksjer. Man kan gå 
glipp av en kortsiktig kursoppgang, men markedet er ikke rigget for 
å levere god avkastning med stor grad av sikkerhet over den neste 
femårsperioden. Profittmarginen vil mest sannsynlig gå noe tilbake 
og prisingen vil neppe kunne forsvares på dagens nivåer med et mer 
normalisert rentenivå. Det eneste som da kan redde aksjeavkastning er 
et sterkt oppsving i økonomisk vekst med tilhørende omsetningsvekst. 
Dette virker imidlertid ikke som et særlig nærliggende scenario i 
en verden som fortsatt er preget av etterhenget av en lånefest av 
dimensjoner. Veksten har vært svakere enn normalt ut av forrige 
resesjon, og strukturelle forhold tyder på at vi må venne oss til en 
noe lavere veksttakt den neste perioden enn i de foregående. Den 
amerikanske akselerasjonen ser ut til å utebli nok en gang, kina vokser 
langt saktere enn tidligere, Sør-Europa er  fanget i en gjelds/deflasjons-
felle og suksessen til «Abenomics» i Japan har ikke overraskende 
begynt å forvitre.

Renter

Rentedelen av porteføljen er en utfordring når rentene er så lave 
som de er. Selv om det kan være fristende å gå stadig lengre ut på 
planken hva angår risiko for å få en rente som er litt høyere, er det 
ikke nødvendigvis lurt.  Enten man søker høyere rente gjennom lengre 
løpetid eller høyere konkursrisiko, er sikkerhetsmarginen nå ganske 
liten, og den ekstra renten og mer til kan fort bli vasket bort i en 
uheldig markedsbevegelse. Vi opprettholder derfor vår nøytrale vekt 
på kredittrisiko og undervekt på obligasjoner med lange fastrenter.
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Utvikling sist måned og 2014

 Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)

S&P 500 0,4 % -0,1 %

FTSE ALL World 0,1 % -0,8 %

Oslo børs (OSEBX) 1,1 % 2,4 %

FTSE Emerging 1,3 % -3,6 %

Norsk statsrente (3m) 0,1 % 0,3 %

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 rapporten. NORCAP, 
selskapets ansatte samt ansattes og selskapets nærstående kan ha 
eierinteresser i nevnte aktivaklasser, produkter eller underliggende 
selskaper. 
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