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Like sikkert som at nissen kommer
Norcaps investeringsråd
Les mer om hva NORCAP mener
i forhold til investeringsråd
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Klikk her for å lese mer →

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

2014 blir det året da alle kommer til å snakke om risiko.
De smarteste kommer til «å gi seg mens leken er god».
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.

1

NORCAP AS Vollsveien 19, N-1366 Lysaker | Sentralbord +47 67 58 22 80 | Faks +47 67 58 22 81 | www.norcap.no

Markedsrapport desember 2013

De siste tre årene har det ekstremt lave rentenivået
drevet investorene utover risikoskalaen i desperat
jakt på positiv avkastning. Utviklingen har skjedd
gradvis og de plasseringene som blir opplevd
som minst risikable ble bydd opp først. Dette har
medført at avkastningsforventningene falt på
grunn av høyere priser, og har drevet investorene
til nye og mer risikable beitemarker som en sverm
med gresshopper.

I dag er den allment gjenfortalte historien en annen: Vekstmarkedene
har vekstmodeller som ikke er bærekraftige, det er potensielle kredittbobler og veksten er holdt oppe av nullrenter i USA. Et lite vindpust er
nok til å sende disse landene inn i en økonomisk krise og den politiske
ledelsen er gjennomgående korrupt og uinteressert i annet enn å sikre
sin egen maktbase. I tillegg er supersyklusen i råvarer over og vesten vil
i løpet av kort tid være selvforsynt med bla. energi fra skifer-utvinning.

USA

OAv risikoinvesteringer som har blitt gradvis utarmet er ulike former
for relativt sikre bank- og foretaksobligasjoner, dernest høyrente
obligasjoner (High Yield) og, særlig det siste året, aksjer i de største og
mest likvide markedene (USA og Nord-Europa) med bransjemessige
variasjoner.
I en verden hvor store deler av det investerende publikum vurderer
risiko utelukkende ut fra standardiserte båser, vil neste bås være aksjer
i vekstmarkeder. Sentimentet og den allmenne historien rundt vekstmarkeder har snudd vesentlig. I perioden før og etter finanskrisen var
den rådende oppfatningen at vekstmarkeder hadde gunstigere demografi, og et konkurransefortrinn gjennom et langt lavere kostnadsnivå,
og at en slags global utjevning ville medføre at andeler av verdens velstand flyttet seg østover og sørover. I tillegg satt den utviklede verden på
store råvareressurser som alle ville trygle og be om å få kjøpe.
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Kina

Russland

Sannheten er, som vanlig, et sted i mellom, men i den kollektive psyken
kan kun én «sannhet» eksistere av gangen. Dette har drevet vekstmarkedene fra en tilstand der prisingen på vekstmarkedsaksjer var
heller offensiv, til et nivå hvor de i dag har en vesentlig rabatt i de aller
fleste relevante målestokker. Mens de vestlige markedene de siste tre
årene har sett en betydelig multippelekspansjon, altså at prisen har
steget mer enn overskuddene, har vekstmarkedene hatt stikk motsatt
utvikling. Dette kan man se ved at prisen har stått mer eller mindre stille,
samtidig som resultatene har vokst.
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I et scenario der den positive stemningen ruller videre i aksjemarkedet,
er vekstmarkeder en klar kandidat til å være neste etappe av investorers ørkenvandring etter avkastning. Selv om vi ikke ser for oss at disse
landene igjen skal bli noen ledestjerner på finanshimmelen, vil en
reduksjon av den rabatten vi observerer i dag innebære en svært hyggelig oppadgående reise. I et mer pessimistisk scenario ser vi ikke for
oss at fallet vil bli så mye verre enn i utviklede markeder, som i dag har
en langt mer krevende prising. En krise i Kina vil raskt spre seg verden
rundt, og det å søke tilflukt fra det i amerikanske aksjer vil være som å
ha på hjelm mot et bombenedslag.
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Videre utover den vedtatte risikoskalaen er det også relativt mager
konkurranse på kjøpersiden. Vi ser fortsatt at markedet for prosjektinvesteringer kun har hatt marginal økning i prisene. Dette gjelder i stor
grad andeler i eiendomsfond og private equity, og vi ser at det er flere
gode kjøpsmuligheter i disse segmentene. På et mer akademisk finansspråk vil man kunne si at det foreligger en stor likviditetspremie fordi
slike investeringer av natur er illikvide. Dette er ikke en overraskende
oppdagelse i et marked hvor folk stort sett kun har vært villig til å påta
seg den minste opplevde risiko man kan for å oppnå en forventet avkastning over en gitt terskelverdi. Dette kombinert med noe lettere forhold
i salgsmarkedet både for bedrifter og næringseiendom fremover burde
gi mulighet for en og annen potensiell kule hvis man er villig til å tåle
låsingen av kapital dette innebærer.
Rosinen i pølsa er at på grunn av at disse investeringsalternativene nå
er stigmatisert i finansmarkedene, er den reelle risikoen, i motsetning
til den vedtatte risikoen, lavere enn de alternativene som omtales som
«mindre risikable». Er prisingen lav, har man en betydelig sikkerhetsmargin i forhold til fremtidig salgsverdi, i tillegg til et oppsidepotensiale.
Det skal selvsagt mye til for å forbedre og opprettholde en allerede
perfekt fasade, mens det skal relativt lite til for at noe som er allment oppfattet som dårlig skal bli litt mindre dårlig. Ett enkelt fravær av dårlige
nyheter vil gjøre mye av jobben i så måte.
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Anbefalt lesning:
Valutakrigen fortsetter:
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-11/race-to-bottomresumes-as-central-bankers-ease-anew-currencies.html
Italienske og spanske banker er fortsatt hektet
på egen statsgjeld:
http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevanspritchard/100026079/bundesbank-says-italian-and-spanish-banksstill-hooked-on-home-state-debt/
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Gi deg mens leken er god
I barndommen har de aller fleste fått høre at «du må gi deg mens leken
er god». Hver gang leken blir for god og oppskriftsmessig ender i tårer,
er det trolig en del av foreldreinstinktet som gjør at disse sju ordene
gjentas i det uendelige.
De fleste tar med årene lærdom av dette mantraet og velger i de fleste
tilfeller å ikke la entusiasmen i gjerningsøyeblikket ta fullstendig
overhånd. Årsaken til dette er at de fleste mennesker også oppfatter
risikoen i det de driver med rent fysisk. Problemet innen den mer
abstrakte investeringsverdenen er nettopp at de fleste ikke ser hvor
risikabelt noe er, som igjen gjør at man nettopp ikke greier å styre
entusiasmen.
Etter en god periode i finansmarkedene merker vi både på oss selv og de
vi snakker med at beslutningen om å ta mer risiko ligger nærmere enn
på lenge. Det virker rett og slett mer komfortabelt enn det har gjort på
flere år. At svært mange eksperter i media sier at markedet skal videre
opp gir ytterligere komfort.
Ryggmargrefleksen til enhver person som er opptatt av eller eier
verdipapirer burde være å ta ned risikoen når det har gått bra, ikke det
motsatte som faktisk er tilfellet. Det faktum at du nå leser dette gjør nok
at du er langt på vei med denne erkjennelsen. Det er likevel slik at når
dette instinktet har jobbet mot deg, at man begynner å betvile om det
er riktig, men da er det riktigere enn noen gang. For eksempel var vår
markedsrapport fra mars 2009 prydet av maleriet «Thomas Tvileren» av
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Caravaggio (1601). På dette tidspunktet var verden så dyster at det var
vanskelig å tenke seg at aksjemarkedet ville stige igjen. Noen få dager
senere gjorde det nettopp det. I dag er fortegnet snudd, men tvilen er
gjerne den samme.
Så mens vi runder av det som ligger an til å bli et hyggelig
investeringsår, skal vi være takknemlige for dette mens vi samtidig
husker på at det vil komme år som ikke er like positive.
NORCAP ønsker alle våre kunder, forbindelser og øvrige lesere en riktig
god jul og et godt nytt år!
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Renter

Aksjer

Som nevnt i tidligere markedsrapporter, har markedet frakoblet seg
de heller svake økonomiske forholdene, og steget kraftig. Årsaken til
dette er selvsagt alle pengetrykkings- og nullrentetiltakene som foregår
verden rundt, men særlig ledet av den amerikanske sentralbanken.
Således har dårlige nyheter blitt gode nyheter for aksjemarkedet, fordi
det betyr alt annet likt at det blir mer av tilsvarende tiltak. Men pengetrykkingen må på et eller annet tidspunkt trappes ned, og bare det vageste hint om den forsiktigste nedtrapping fikk markedet til å knele i mai.
Siden kursene nå har steget en god del, overlater prisingen på aksjene
lite til fantasien. Dette gjelder særlig utviklede markeder som det amerikanske og europeiske og særlig innen de minst sykliske sektorene. Som
nevnt over ser vi at det er vesentlig mer avkastningspotensial i fremvoksende markeder.
Vi opprettholder vår anbefalte undervekt på aksjer, samtidig som vi
anbefaler en overvekt av vekstmarkedsaksjer innen aksjeporteføljen.

Rentenivåene har krøpet nedover i løpet av året. Dette gjelder
ikke først og fremst styringsrentene som Norges Bank med flere
fastsetter, men risikopåslaget som legges på utlån til andre enn
nasjonalstatene, særlig innenfor bedriftsobligasjoner og de mer risikable
høyrenteobligasjonene.
I tråd med vår filosofi om å gi seg mens leken er god, ser vi nå at det snart
er på tide å ta litt gevinst på vår mest foretrukne posisjon de siste fire
årene; høyrenteobligasjoner. De fallende kredittpåslagene har gjort at vi
har kunnet innkassere en fantastisk risikojustert avkastning i perioden.
Kilden til slik avkastning er ikke uttømmelig og mindre risikopåslag
gir mindre sikkerhetsmargin. Derfor er det med en smule vemod at vi
velger å vekte ned våre mest risikable kredittposisjoner.
Hva gjelder fast vs. flytende rente, mener vi det fortsatt er best å
ligge med mest mulig flytende rente eller korte bindingstider. Lange
fastrenter har steget noe det siste året, men nivået er fortsatt svært lavt,
og det gir lite avkastning for mye risiko ved å binde renteplasseringene
på dagens nivåer.
Vi anbefaler en overvekt på renter med nøytral vekt på kredittrisiko og
liten andel lange fastrenteobligasjoner.
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Utvikling sist måned og 2013

Viktig informasjon / disclaimer

Sist måned (NOK)

Hittil i år (NOK)

S&P 500

6,0 %

39,4 %

FTSE ALL World

4,4 %

30,2 %

Oslo børs (OSEBX)

2,0 %

22,2 %

FTSE Emerging

2,4 %

5,9 %

Norsk statsrente (3m)

0,1 %

1,5 %

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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