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Fullt sprik i boligmarkedet
Norcaps investeringsråd
Les mer om hva NORCAP mener
i forhold til investeringsråd

Foto: Max-Emil King

Klikk her for å lese mer →

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

Hvorfor er det så mange og sprikende meninger om hvor boligmarkedet skal gå?
Skal det hele deise i bakken med 20 prosent eller vil prisoppgangen fortsette?
Dette kan du lese mer om i årets første markedsrapport fra NORCAP.
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.
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Rente i vente
De siste årene har verdens inn
byggere etter hvert vent seg til
det ekstremt lave rentenivået.
Hjernen vår er konstruert for å
fremskrive den tilstanden vi nylig
har opplevd rundt oss fremover
i all tid. Når vi har opplevd den
lave renten vi har hatt de siste
årene, kan det være fornuftig å ta
en titt på hvordan historien har
sett ut.
Først tar vi en titt på amerikan
ske ti-års statsrenter siden 1790
slik den er fremstilt av Goldman
Sachs:
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støttekjøp vil nå gradvis reduseres. Dette har finansmarkedet begynt å ta
innover seg, og de lange fastrentene steg betydelig i løpet av 2013.

Kanskje like illustrerende kan det være å se på tilsvarende norske
statsobligasjoner siden 1985, som dessverre er de eldste dataene
tilgjengelig på Norges Banks nettsider:

Norsk 10-års statsrente

10-års statsrente

Det kan kanskje virke utenkelig nå, men et normalt rentenivå er faktisk
5-6 prosent.
Det er mange grunner til at rentenivået er så lavt som nå. Den mest
åpenbare er de amerikanske og europeiske sentralbankenes villighet
til å både snakke og trykke renten ned. Men retorikken fra særlig den
amerikanske sentralbanken har endret seg litt, og sentralbankens
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Rentemarkedet er verdens største og viktigste finansmarked. «Risiko
fri» rente er prisen på penger, og siden prisen på alt måles i penger er
rentenenivået en rettesnor for ethvert investeringsobjekt. Endringer i
rentenivået vil derfor påvirke prisen på alle investeringsobjekter både
direkte og gjennom sin innvirkning på verdensøkonomien.
Vi skal benytte denne markedsrapporten til å se på markedseffektene av
en renteoppgang på to sentrale investeringsobjekter: bolig og aksjer.
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Boligmarkedet

Boligprisene er et favorittema i mediene både her hjemme og i utlandet.
Ut fra det man leser er det nå fullstendig forvirring om hvorvidt bolig
markedet for alvor har snudd eller om prisnedgangen vi så i andre
halvår av fjoråret kun var en midlertidig korreksjon.

Lånerente vs. søknader om boliglån

De fleste voksne mennesker i dette landet har egen erfaring med hvor
dan renteøkninger påvirker privatøkonomien, men det kan likevel være
greit å ta et kort blikk på hvordan en gjennomsnittlig rekkehuskjøper
med ca. 4 mill. (80%) i gjeld (avdragsfri) opplever det:
+0,5%: kr 1 217 større innbetaling pr. mnd (netto etter skattefradrag)
+1,0%: kr 2 433 større innbetaling pr. mnd (netto etter skattefradrag)
Vi kan ta en titt på hvordan amerikanske boligkjøpere historisk har
reagert på økte lånerenter (se graf til høyre).
I vurderingen om hvor dyr bolig man kjøper er derfor rentenivået helt
avgjørende, og renteøkning er negativt. Dette er et uomtvistelig faktum.
At høyere renter alt annet likt er negativt for boligprisene er dog ikke
det samme som at høyere rente gir lavere boligpriser, siden rentenivået
gjerne stiger når arbeidsmarkedet og økonomien generelt er bra og vice
versa. I tillegg har nordmenn stort sett flytende rente, og selv om rentene
stiger i markedet, er dette gjerne fastrenter, mens de flytende rentene er
mer knyttet til Norges Banks vedtak.
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Argumentene for at boligprisene skal fortsette å stige til tross for at
rentene stiger er at arbeidsmarkedet er bra, selv om det er litt svakere
enn for ett år siden. Siden arbeidsmarkedet har vært så bra har vi sett en
høy lønnsvekst som bidrar til å forsvare et høyere boligprisnivå. I tillegg
er byggekostnaden høy, noe som bidrar til et slags gulv i boligprisene.
Dette er delvis på grunn av høyt trykk i byggebransjen og delvis politisk
bestemt gjennom diverse tekniske og regulatoriske minimumskrav.
På toppen av dette fører fortsatt stor tilflytning til byene til høye priser
på grunn av mangel på boliger.
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Argumentet mot en prisvekst er at gjeldsveksten har vært høyere enn
lønnsveksten, og stadig flere nordmenns gjeld har blitt større i forhold til
inntekten. Nivået er nå så høyt at det overstiger det amerikanerne hadde
da boblen sprakk. Høy gjeld i forhold til inntekt og stigende renter er en
livsfarlig cocktail.
Skulle boligmarkedet falle nok til at nye byggeprosjekter kanselleres
og byggebransjen sliter, er det heller ikke utenkelig å tro at den skjulte
beskatningen av boligutviklere gjennom strenge krav til byggestandard,
utforming, parkering, grøntarealer osv. vil bli vesentlig redusert. Dette
vil være en massiv støttepakke til byggebransjen, men vil gjøre at
allerede nybygde boliger ikke lenger er konkurransedyktige på pris.
De som setter sin lit til at byggekostnadene vil holde boligprisene oppe,
bes huske på at kravene som gjelder i dag ikke nødvendigvis vil bli
opprettholdt.

Den viktigste faktoren i boligprisen på tross av all logisk argumentasjon,
i hvert fall på kort sikt, er psykologien. Troen på at prisene skulle stige
videre gjorde at de også gjorde det. For en befolkning som ikke har sett
annet enn uavbrutt økende priser i nesten en generasjon, er det naturlig
å fortsette å forvente dette, selv om nivåene er hinsides enhver historisk
sammenligning. Dette drev prisene antagelig høyere enn de ville vært
hvis det boligkjøpende publikum i større grad også hadde opplevd
nedgangstider. Nå som det faktisk er registrert at prisfallet er et faktum,
er denne trenden i ferd med å snu.
Vi heller derfor mot at den psykologiske faktoren vil være tungen på
vektskålen. Usikkerheten boligkjøperne nå opplever gjør at mange vil
avvente boligkjøp, noe som vil virke forsterkende på nedgangen.

At tilflytning til byene gjør at boligprisene i de største byene har et
høyere gulv enn på landet er hevet over enhver tvil. I hvilken grad en
person som flytter til Oslo fra landet, eller fra Polen for den saks skyld,
har egenkapitalen som skal til for å kunne ta seg råd til en stor nok
bolig er mer tvilsomt. Alle som allerede er Oslo-borgere har sett sin egen
kapital øke i rasende fart sammen med boligmarkedet, noe som ikke
tilflyttere har. For et års tid siden gjorde vi et anslag på at timelønnen
for å pendle tilsvarte en årslønn på ca. kr 750 000. Således vil mange av
de som flytter til Oslo-området både se seg tjent med og være nødt til å
bosette seg i randsonene.

5

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

Markedsrapport januar 2014

Aksjemarkedet
Pris/siste 10 års overskudd (Shillers P/E)

Amerikanske aksjer: Pris vs kortsiktig avkastning

For aksjemarkedet er rentens rolle som prisen på penger avgjørende for
verdsettelsen av aksjer. Jo lavere rente, desto lettere er det for selskapene
å levere et resultat som med stor nok margin slår det investorene ville
fått i sikre plasseringer.
At lave renter gir høy prising av aksjer og motsatt finner vi klare
indisier på i nobelprisvinner Robert Shillers data fra det amerikanske
aksjemarkedet:
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Prisingen måles her ved at aksjekursen divideres på et glidende
gjennomsnitt av siste 10 års overskudd per aksje for å justere for
konjunktur-syklusen.
Hvis vi da konkluderer med at rentenivået tenderer til å påvirke
prisingen, kan vi se på sammenhengen mellom prisingen og avkast
ningen det følgende året. Det er vanskelig å se noen sammenheng.
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Men hvis vi derimot ser på avkastningen de påfølgende 10 årene blir
sammenhengen klar som dagen:

Amerikanske aksjer: Pris vs. langsiktig avkastning

Spørsmålet er hvorfor det er sånn. Igjen ligger forklaringen trolig innen
adferdspsykologien. Menneskehjernen tar beslutninger ut fra forhold
ene slik de er i dag, og ikke hvordan de kommer til å bli. Dersom vi ser
rente på 1 prosent, tar vi også langsiktige beslutninger ut fra en rente på
1 prosent, og ikke ut fra et historisk gjennomsnittsnivå på 5 prosent.
Med stigende renter vil penger bli dyrere. Dyrere penger gir isolert sett
lavere aksjekurser, siden andre spareformer, for eksempel bank, blir
mer attraktive for investorer. Med en slik utvikling kan aksjekursene
kun fortsette å stige hvis bedriftenes overskudd stiger enda fortere enn
effekten av de stigende rentene. Mye tilsier at dette blir vanskelig, siden
stigende renter øker bedriftenes lånekostnader og har en nedkjølende
effekt på forbrukernes kjøpsiver.
Selv om rentene har vært stigende i noen måneder, har ikke dette vært
noe aksjemarkedet har fokusert på, og aksjekursene har stort sett fortsatt
å stige. Styringsrentene vil holdes lave av sentralbankene i flere år til, og
det er det som har vært fokusområdet, til tross for at 10-års rentene har
steget. Hvilket tidspunkt markedet igjen velger å fokusere på at de lange
rentene har økt er uvisst, men slike psykologiske skift kommer gjerne
fort og uten forvarsel.

Vi kan på dette grunnlaget dra følgende slutningsrekkefølge:
1. Lav rente gir høy verdsettelse av aksjer
2. Høy verdsettelse av aksjer gir lav avkastning fremover i tid
3. Lav rente gir lav avkastning i aksjer fremover i tid
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Med bakgrunn i dette er vår spådom at oppgangen vi har sett i aksje
markedet de siste årene vil nå en foreløpig topp i løpet av 2014. Vi tror
rett og slett ikke at aksjemarkedet vil kunne stå i mot renteoppgangen,
som gradvis vil tilta i kraft.

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

Markedsrapport januar 2014

Norcaps investeringsråd
Aksjer

Som det fremgår over, ser vi økende nedside med stadig mindre gevinst
potensiale i aksjemarkedet. Vi opprettholder derfor vår undervektanbe
faling.

Renter

Som nevnt over, ser vi for oss at de lange rentene vil fortsette å stige sakte
men sikkert. Således anbefaler vi størst mulig andel av renteplasseringer
med flytende rente eller kort rentebinding. Hva gjelder kredittrisiko er
vi bevisste på at risikopåslaget har fortsatt å falle, og vi anbefaler derfor
å redusere investeringene i de mest utsatte motpartene fra overvekt til
nøytral.
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Utvikling sist måned og 2013

Viktig informasjon / disclaimer

Sist måned (NOK)

2013 (NOK)

S&P 500

1,4 %

41,4 %

FTSE ALL World

0,7 %

31,1 %

Oslo børs (OSEBX)

1,1 %

23,6 %

-1,9 %

3,8 %

0,2 %

1,6 %

FTSE Emerging
Norsk statsrente (3m)

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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