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Markedsrapport mars 2014

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

Utvikling sist måned 
og hittil i 2014

Finansmarkedene har latt seg kraftig påvirke av hendelsene i Ukraina i den senere 
tid. Men kan det være slik at reaksjonene har vært følelsesstyrte og sterkt påvirket av 
offentlig krigspropaganda?  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. 

Falt for krigspropaganda

Klikk her for å lese mer →

Klikk her for å lese mer →
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Russisk rulett  

Nyhetene om at russiske styrker inntok Krim-halvøya dominerte 
alle nyhetsmedier ved inngangen til mars måned. Selv om det ikke 
har kommet noen krigserklæringer, kan man konkludere med at en 
propagandakrig er i full sving. Som i alle slike situasjoner blir det 
presentert ulike spekulasjoner om videre forløp. I denne sakens tilfelle 
innebefattet det en storstilt russisk invasjon, NATO-involvering og 
økonomiske sanksjoner. 

Finansmarkedets ryggmargsrefleks ved slike begivenheter, er å selge 
russiske eiendeler med påfølgende svekkelse av rubler og kraftig fall 
på Moskva-børsen. 

Dersom man hadde satt seg ned og sett på de økonomiske 
konsekvensene av de ulike handlingsforløpene kunne man avfeid 
mesteparten av spekulasjonene som nettopp det det er: løse 
spekulasjoner. Russisk økonomi vil stort sett være ganske upåvirket 
av en lokal konflikt i Ukraina. Sannsynligheten for at Europa og USA 
vil innføre omfattende økonomiske sanksjoner eller gå til krig mot 
Russland er svært lav på grunn av trusselen om gjensidig ødeleggelse, 
faktisk eller økonomisk.

Terrorbalansene er en utrolig sterk kraft, og trolig grunnen til at 
den kalde krigen ikke ble en faktisk krig. At Europa, som allerede 
har flere økonomiske problemer enn det er verdt å nevne, skal 
innføre sanksjoner mot Russland, som igjen vil svare med å strupe 

gasstilførselen er ikke et sannsynlig utfall for noen som har fulgt med 
på Eurokrisens eller finanskrisens forløp. Hver gang økonomisk vekst 
har blitt truet har politikerne trukket seg og prioritert økonomi fremfor 
moral. Energimangel vil kunne være nok til å dytte Sør-Europa inn i en 
ny resesjon og dermed utsette Euro-samarbeidet for mer fare. 

En rasjonell markedsrespons var derimot å selge Ukrainsk valuta, 
noe som også skjedde. Disse pengene risikerer tross alt faktisk å bli 
verdiløse i en konfliktsituasjon. Som man kan se falt ukrainske Hryvnia 

Russiske aksjer (RTS)

http://www.norcap.no


Markedsrapport mars 2014

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

samtidig som den ukrainske børsen steg betydelig i en flukt fra papir-
penger.

En lærdom man kan trekke av slike og lignende situasjoner er den 
menneskelige hjernens hang etter enkelhet. Enhver konflikt blir seg-
mentert i «de snille» og «de slemme», selv om realiteten er at det ikke 
finnes noen «snille».  I tillegg sier slike situasjoner noe om hvordan vi 
som mennesker vurderer ulike typer risikoer og hvordan vi agerer.

Atferdsforskningen har gjentatte ganger vist at de fleste beslutninger 
tas basert på impuls. Det er i stor grad de samme sentrene i hjernen 
som styrer følelseslivet som også tar de fleste beslutninger vi gjør. Den 
rasjonelle og resonerende tankevirksomheten krever energi, og derfor 
velger hjernen å gå på autopilot i mange små og også noen større 
beslutninger. Som investor gjør man derfor seg selv en tjeneste ved å 
ikke handle på den første reaksjonen man får.

RUB / USD Ukrainsk valuta
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Videre foretrekker de aller fleste det som er lett å forstå fremfor det 
som er komplekst og kanskje umulig å få oversikt over. Et nærstående 
krigsutbrudd er et eksempel på noe som er håndgripelig. Derfor 
får slike spesifikke situasjoner mye oppmerksomhet og blir følgelig 
risikomessig overvurdert i forhold til mer vage konsepter som for 
høy verdsettelse (f.eks. i 1998-2000), for høyt belånt finansielt system 

(f.eks. i 2006-2008) eller langsomme situasjoner som en misfornøyd 
befolkning (f.eks. Ukraina pr. november 2013). Det farligste som finnes 
for sparepengene dine er en falsk sikkerhetsfølelse.

I en episode av TV-serien Seinfeld fikk karakteren «George» det for seg 
at livet hans ville bli bedre dersom han gjorde det stikk motsatte av hva 
han ellers ville gjort. Å ta etter George vil generelt ikke være tilrådelig, 
men når det kommer til investeringer vil man i flesteparten av tilfellene 
være tjent med å gjøre det motsatte av det magefølelsen tilsier.

Det er en grunn til at noen investeringer er billige; som regel fordi 
de er upopulære. Grunnen til at de er upopulære er som regel at 
det er knyttet en eller annen negativ historie til dem. Slik sett er 
en verdiorientert investor nærmest per definisjon også en kontrær 
investor.

En av historiens mest kjente investorer, Nathan Rothschild sa «Buy 
at the sound of gunfire». Vi tror at også i dette tilfellet vil uroligheter 
snarere vise seg å være en kjøpsmulighet enn siste mulighet for å selge. 
Prisene er allerede sterkt presset ned, og den siste optimisten har blitt 
pessimist. Det pleier å være et godt tegn.

Ukrainske aksjer
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Norcaps investeringsråd

Aksjer
Uroligheter i Ukraina til tross, de globale aksjemarkedene har holdt 
stand. Som vi har gitt uttrykk for tidligere fremstår vestlige markeder 
som fullpriset uten et enormt attraktivt gevinstpotensial. Flere mak-
roøkonomiske indikatorer har også begynt å komme inn under for-
ventingene, noe som tilsier at den mye forventede akselerasjonen i 
økonomisk vekst kan la vente på seg nok en gang. Samtidig virker det 
ikke sannsynlig at den amerikanske sentralbanken skal avslutte den 
mye omtalte nedtrappingen av sine støttekjøp i obligasjonsmarke-
det med det første.  Sistnevnte vil trolig være en av de viktigste fak-
torene for bevegelsen av aksjemarkedet i år, og så lenge strategien om 
nedtrapning og endelig avslutning ligger fast, vil prisen på realaktiva 
som aksjer og eiendom være under press.

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.

Anbefalt lesning:

Utdrag fra Warren Buffets årlige investorbrev: 

http://finance.fortune.cnn.com/2014/02/24/warren-buffett-
berkshire-letter/?iid=Lead&hpt=ibu_c2
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Utvikling sist måned og 2014

 Sist måned (NOK) Hittil i år (NOK)

S&P 500 -0,3 % -0,5 %

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

Oslo børs (OSEBX) 3,7 % 1,2 %

FTSE Emerging -2,0 % -4,8 %

Norsk statsrente (3m) 0,1 % 0,2 %

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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