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To viktge grunner til at det haster å tenke nytt her i Norge

5
Kilder: Dagbladet, NRK
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Breakeven prisene for nye prosjekter på norsk sokkel i

2015…

Source: Rystad Energy
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…etter at kostandene er halvert og nye løsninger har blitt

valgt har B/E prisene falt markant - September 2017
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Kostandene har kommet ned med 30-50%...
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…men ikke alle ser høye oljepris som en fordel

Kilde: Hegnar.no
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Olje-Norge må holde kostnadene I sjakk for å være konkurransedyktige fremover

Kilde: NRK. Dagens Næringsliv
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Samlet produksjon av olje og gass på norsk sokkel er ventet å komme noe opp de neste

årene, men…

Kilde: Oljedirektoratet
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Investeringsscenario for norsk sokkel – ikke så lovende

etter 2020

Kilde: Norsk olje og gass
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…og funnene har vært små



Kanskje det viktigste spørsmål er likevel: Hvor

lenge vil verden være avhengig av olje?
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Transport utgjør mer enn 50% av verdens samlede oljeforbruk…
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…personbiler står for 45% av det samlede drivstofforbruket og veitransport litt over 30%
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Kostnadene for en el-bil har kommet kraftig ned. Det er ikke luksusmerkene som vil velte

markedet …

Kilde: Teknisk Ukeblad

…det er det de små billige bilene til de store folkemassene som vil

gjøre
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Årlige samlede vekst i elbilsalget. Ved 2040 er elektriske biler ventet å utgjøre 33%  av

den samlede bilflåten I følge OPEC
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Både Tine og Posten har allerede bestilt elektriske lastebiler

Kilde: Tine, Posten-Norge



22

…men også elektriske fly er på vei. 

Kilde: Aftenposten, Airbus
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Oslo har som mål å være fossilfri innen 2020, men kan bli forbikjørt av Drammen

Kilde: Teknisk Ukeblad
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I fremtiden slipper vi også å kjøre bilen selv

Kilde: Teknisk Ukeblad, Bertel O. Steen
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Selvkjørende transportmidler som traktorer og dumpere

kan redusere kostnadene og øke sikkerheten

Source: Volvo og bedregardsdrift.no
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Vårt plastforbruk har kommet under lupen I 2017

- dette kan vi ikke leve med

Kilde: Dagnes Næringsliv, Aftenposten
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Kanskje vi bør lære av flere afrikanske land

Kilde: NRK



Hva skal vi så leve av i fremtiden?

Kilde: Dagens Næringsliv
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Befolkningen i Norge har høy utdannelse –

vi er gode på å lage høyteknologiske produkter

Kilde: Forus Næringspark
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Source: The Fjords DA/Emil Rasmussen, Ulstein Verft, YARA

Vision of the Fjords – Hybrid ship

Ulstein verft offshore support skip

Norge er en skipsfartsnasjon – vi kan bli verdensledende på 

grønn transport og transporttjenester…
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Nye lavkarbon og grønne energikilder snart konkurransedyktige

Google: Business Insider, Scatec Solar
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Drammenselskap satser på miljøriktig byggvarme

Kilde: Utleiesenteret, Drammenstidene, Norsk Bio
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Source: Jakhelln

Sirkuler økonomi vil forbedre ressursforbruket og øke effektiviteten
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Drammen har allerede startet…

Kilde: Lindum og Fonybar.no

…leverer miljøvennlig drivstoff til Oslo
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Fremtidens analytiker?

Source: RobotShop
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Bra oppgang i økonomi og markeder – som ikke varer evig… 
Norsk oljenedtur over, men alt blir likevel ikke som før
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Sparebank 1 Markets
Ledende investeringsbank med komplett produkt- og tjenestetilbud

39

• 5.000 aktive kunder og 10 
milliarder under forvaltning

Kapitalforvaltning

• Børsnoteringer, emisjoner 
og andre plasseringer

• Aksjehandel

Egenkapital/aksjer
1

• Fusjoner og oppkjøp

Rådgivning
2

• Plassering av nye 
obligasjoner

• Handel med «brukte» 
obligasjoner

Fremmedkapital/oblig.
3

• Sikring, trading og finansiell 
risikoanalyse

Renter og valuta
4

• 18 analytikere med dekning 
av 100+ selskaper samt 
makro og strategi

Analyse
5

6



Sparebank 1 Markets: Eid av Norges nest største bankgruppering

2,653

1,025

669

375 360

233

DNB SpareBank 1 Nordea N Eika Danske N Handelsbanken N

Banker etter eiendeler, NOK mrd.  2016

Finn Haugan

Styreleder

40



19/01/201841

Det er ikke slutt (riktig ennå)     

• Lave renter, men fortsatt avkastning på annen kapital

» Rentene er på vei opp og det er godt nytt (en god stund)

» Oslo Børs er ikke farlig dyr (ennå)

• Bra global vekst nå, men heller ikke denne oppturen varer evig

• Norge: Kommer seg etter oljebremsen, uten at alt blir like bra som før

» Rentene skal likevel opp her også

» Risiko: Et oppblåst boligmarked finner ikke feste
o Vil påvirke renter og kronekurs, men ikke Oslo Børs samlet

Global konjunkturoppgang modnes, men den er ikke overmoden (ennå)



19/01/201842

Billig å låne, lav avkastning på sparepengene

• Fra 1980: Inflasjonen ned

• Ekstra lave de siste årene

» Mange hadde lånt så mye 
for å investere i ting de ikke 
hadde råd til eller bruk for, 
at noen måtte hjelpe dem
med å håndtere gjelden

» Økonomien ble elendig da 
altfor mange måtte spare



19/01/201843

Billig å låne, lav avkastning på sparepengene

• Trenger de å forbli så lave?
Nei

» Gjeld er nedbetalt

» Arbeidsledigheten er lav

• Rentene for lave, selv om 
det inflasjonen er OK?

» Dødelige svake, uproduktive 
bedrifter – «zombier» –
overlever for lenge

» For lavt krav til avkastning 
på nye investeringer



19/01/201844

Er det ingen avkastning på kapitalen lenger? Vel, det spørs…
Bedriftene sier at de fortsatt tjener penger



19/01/201845

Sentralbankene i ferd med å legge om kursen: Renter sakte opp
Økonomiene kommer seg. Flere er bekymret for bieffektene 

De er i gang

• Fed i USA har hevet renten 5 ganger, 
vil heve 7 til (markedet tror på 3,5) 
Har smått begynt å selge obligasjoner

• Bank of Canada har hevet 2 ganger

• Bank of England har hevet 1 gang

• ECB redusere obl. kjøp, slutter trolig i Q4

• Japan? Reduserer obligasjonskjøp litt

• Sveriges Riksbank kuttet obligasjonskjøp, 
skal heve til våren

• Norges Bank: Sier vil heve i 4. kv 2018. 
Kan bli tidligere, kan bli senere…

Er økt rente farlig?

• Sentralbankene forbereder oss godt

• Veien opp til normal rente neppe «farlig»
» Unntatt der hvor ting har blitt for dyrt

• Bare den siste renteøkningen er farlig…



19/01/2018

Aksjer?? Stiger bra – og svinger mye
! Når skal du ikke kjøpe, når skal du ikke selge?

Harald Magnus Andreassen
Phone : (+47) 24 13 35 21
Mobile  : (+47) 91 14 88 31
E-mail : hma@sb1markets.no

SpareBank 1 Markets
Phone : (+47) 24 14 74 18
Visit  address : Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Post address : PostBox 1398 Vika, 0114 Oslo



19/01/201847

Aksjemarkedet svinger



19/01/201848

De svinger i takt: Oslo Børs og økonomien!
Nå er global økonomi i bedring og Børsen stiger



1/19/201849

Global økonomi holder noen (få) kvartaler til? Trolig
Videre opptur – og så en helt normal smell



1/19/201850

For sykliske aksjer er inntjeningsutsiktene gode
..og halvparten av aksjene på Oslo Børs er sykliske

Sykliske sektorer på Oslo Børs

50

Kapasitetsutnyttelse 

og pris

TidOfte 5-7 år

LPG, Container

Tank

Laks

Gjødsel
Rigg   

Aluminium

Mid cycle*

Bulk

Seismikk

Oslo kontormarked

Olje 

Norge boliger

*Mid cycle = akseptabel avkastning på ny kapasitet



1/19/201851

Det ble ikke for mye olje på 50$. Vi trenger i 60$? 70?
Skiferolje i USA klarte ikke USD 50/fat – og andre har investert for lite



19/01/201852

Verden helt på det jevne, uvanlig stabil vekst
Og klar bedring i det siste!



19/01/2018

Global industri-PMI best på 6 år
Nesten ingen under 50-streken! Europa på topp

• Samlet PMI sier 4% vekst i global økonomi



19/01/201854

Ikke når oppturene har blitt gamle, 

men etter at det har gått for bra, for lenge

– og vi ender opp med for mye av det meste

Når kommer smellene?



19/01/201855

Ikke når oppturene har blitt for gamle 

men etter at det har gått for bra, for lenge

– og vi ender opp med for mye av det meste

1. Gjeld

2. Investeringer 

3. Lav ledighet/høy inflasjon

4. For investorer: Ting er for dyre

5. En sjelden gang: Noe annet går galt

Når kommer smellene?



19/01/201856



19/01/201857

1. Gjeld – OK i mange rike land, ikke alle, Kina uroer 

2. Investeringer – Er ikke lave lenger i rike land, Kina bremser

3. Ledighet – Arbeidsledighet lav, men moderat lønns/prisvekst

4. Prising – Noen aksjer dyre, ingen billige. Renter for lave 
Kreditter ganske dyre.  En del eiendom dyrt, noe ikke

En sjelden gang

5. Noe annet går galt – Trump & co skremmer, men de taper?
BREXIT kan skape trøbbel, men mest for britene selv
Ellers: Politikk, kriser, småkriger, terror, flyktninger er ikke 
viktig for VERDENSØKONOMIEN

Og nå? Syklene modnes. Ikke alle er overmodne, ennå



19/01/201860

1. Gjeld – OK i mange rike land, ikke alle. Og Kina uroer 

2. Investeringer – Er ikke lave lenger i rike land, Kina bremser

3. Ledighet – Arbeidsledighet lav, men moderat lønns/prisvekst

4. Prising – Noen aksjer dyre, ingen billige. Renter for lave 
Kreditter ganske dyre.  En del eiendom dyrt, noe ikke

En sjelden gang

5. Noe annet går galt – Trump & co skremmer, men de taper?
BREXIT kan skape trøbbel, men mest for britene selv
Ellers: Politikk, kriser, småkriger, flyktningekatastrofer er ikke 
viktig for VERDENSØKONOMIEN

Og nå: Syklene modnes. Ikke alle er overmodne, ennå



19/01/201861

Folk flest har nedbetalt gjeld (kødder ikke)
Selv om renten har vært svært lav. Godt nytt!

• Etterspørselen etter lån har vært 
lav

• Långiverne har vært forsiktige

• Sentralbankene har gjort alt for å 
hjelpe sine folk og land ut av 
gjeldsknipa



19/01/201862

Noen få har økt gjelden videre
Blant oss rike: Sypersykel-gjengen, Australia, Canada, New Zealand, Norge og Sverige

• Finanskrisen bet ikke mye 
på boligmarkedet

» Eller på arbeidsmarkedet

• Finanssystemet falt ikke 
sammen

• Men renten ble like lav +/-



19/01/201863

Norge på solid pallplass. Skal vi gå for gull?
Vi holder stø kurs, når de andre svikter!



19/01/201864

Kina har investert mye – men nå faller investeringsraten raskt
Og verden har overlevd greit! Vi klarer nok en videre, forsiktig brems. Godt nytt!!



19/01/201865

Rike land: Investeringene har steget, begynner å bli høye!
Bred oppgang, nesten alle “over trend”

PS: Hvis du vil vite når du ikke skal ha “risk”, sjekk denne grafen nøye!



19/01/201866

Rike land: Investeringene har steget bra, begynner å bli høye!
Fortsetter det sånn, er de svært høye om ett år

PS: Hvis du vil vite når du ikke skal ha “risk”, sjekk denne grafen nøye!



19/01/201867

De andre bygger ikke så mange boliger. Vi gjør
Sammen med Australia, Canada og Sverige



19/01/201868

Arbeidsledigheten har blitt svært lav i rike land
Dårlig nytt, selvsagt. Trikset kan neppe gjentas. Modningstegn

• Ledigheten rett ned overalt
» Lavere enn normalt nesten 

overalt

• Ledigheten lavest på 
» 17 år i USA

» 23 år i Japan

» 35 år i Tyskland

» 42 år i UK og Canada

• Sysselsettingen er 
rekordhøy (unntatt i USA)

• Etter at ledigheten har falt, 
blir veksten alltid lavere



19/01/2018
Supercycle: Australia, Canada, Norway, Sweden
Bubble: USA, UK, Spain, Ireland, Denmark, Netherlands, Portugal, Greece69

Mange steder steg ledigheten mye, i andre land mindre
(Men de fikk alle like lav rente +/-)



19/01/201870

Produktiviteten stiger ikke like raskt lenger. Synd
Robotene har ikke tatt over, ennå. Dessverre, håper de skjerper seg snart

• Konjunkturelt. Treg start etter finanskrisen

• Strukturelt. Zombie-bedrifter (med lav produktivitet) overlever med lav rente, de konker ikke!  

» I tillegg: Dårlig spredning av ny, avansert teknologi (den er monopolisert og komplisert for mange)

• Norge ikke svakere enn andre



19/01/2018

71

Boligprisene er omlag normale, der folk flest bor
Men ikke i Australia, Canada, Sverige - og i Norge



19/01/201872

Boligprisene ganske normale, der folk flest bor



19/01/201873

I supersykel vs andre rike land

Rentene ble svært lav, uten at vi egentlig trengte det?

• Gjelden steg videre

• Boligprisene steg videre og ble høye

» også vs. inntektene

» og vs. husleiene (det har ikke vært boligmangel, kun stor kjøpelyst)

• Høyere boligbygging (fordi det ble så utrolig lønnsomt!)



19/01/2018

74

Det som har skjedd før kan i prinsippet skje igjen
Boligprisfallene har likevel alltid kommet som lyn fra klar himmel, økonomiene var toppers!



75

Norge: Pilene peker opp igjen
Men bedriftene venter ikke videre løft nå, sier de



19/01/201876

Østlandet bremset ned, som resten av landet



19/01/201877

Østlandet i tet
Vest- og Sør-landet, særlig Sør-Vestlandet slet da oljeinvesteringene stupte



19/01/201878

Oljeinvesteringene bunner nå

Kostnader er kuttet
Mange nye prosjekter annonseres



19/01/201879

Oljeinvesteringene bunner nå – og Fastlandsbedriftene ser opp?

Fastlands-bedriftene har ikke 
investert eller lånt for mye de 
siste årene. Barometrene peker 
svakt opp for investeringene



19/01/201880

Handelen klarte seg godt, unntatt i Rogaland



19/01/201881

Arbeidsledigheten faller overalt
Unntatt i Buskerud! Hva skjer’a??



19/01/201882

Utsiktene: Vi er ikke så spesielle lenger



19/01/201883

Lav produktivitetsvekst. Gir lav vekst i reallønn
Etter at norsk reallønn steg saftig de foregående 15 årene! Et skikkelig trendskifte!

• «Før»

» Alt gikk vår vei

• Nå 

» Lavere vekst i 
produktiviteten

» Vi har ikke flaks med alt 
lenger
o Påvirker lønnsevnen

Lavere vekst i reallønn = 
lavere vekst i forbruket, 
lavere boligbygging

Så langt har «vi» delvis 
kompensert med sparekutt



19/01/201884

Lavere befolkningsvekst. Vi er ikke like spesielle lenger

Lav arbeidsinnvandring

• Rekordlav ledighet i 
Tyskland

• Rekordmange ledige 
jobber i Sverige

• Ikke sprek etterspørsel 
etter arbeidskraft i 
Norge

• Mindre attraktivt 
lønnsnivå, NOK har falt 
mye

Gir lavere norsk vekst



19/01/201885

Mye lavere befolkningsvekst også i Buskerud. 
Men bra innflytting fra resten av landet nå!



19/01/201886

Norske inntekter: Fra 4+ til 2-
Alt gikk vår vei en stund. Det gjør det ikke lenger

Lavere inntektsvekst

• Produktivitet

• Reallønn

• Befolkning

• Ikke vekst i overføring fra 
Oljefondet 
(men heller ikke kutt!)

• I motsatt retning: 
Kan vi få flere i jobb?

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

På topp Nå

Underliggende vekst i inntektene

Befolkning Produktivitet

Reallønn vs produktiv. Finanspolitikk

Sum inntektsvekst



19/01/201887

Norske inntekter: Fra 4+ til 2-
Alt gikk vår vei en stund. Det gjør det ikke lenger

Lavere inntektsvekst

• Produktivitet

• Reallønn

• Befolkning

• Ikke vekst i overføring fra 
Oljefondet 
(men heller ikke kutt!)

• I motsatt retning: 
Kan vi få flere i jobb?

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

På topp Nå

Underliggende vekst i inntektene

Befolkning Produktivitet

Reallønn vs produktiv. Finanspolitikk

Sum inntektsvekst Bare noe gråere
Og det er ingen som 
synes synd på oss….



19/01/201889

Uvanlig høy boligbygging. Befolkningsveksten dempes
Og de som kommer, tjener ikke så mye… 



1/19/201890

Bygger vi dobbelt så mye som vi trenger i Oslo/Akershus?
14’ boliger igangsatt i Oslo/Akershus det siste året. Er det nok med 7’?



19/01/201891

Takk og pris, boligbyggingen kom ned i Buskerud
Men er den fortsatt for høy? Tipper det



19/01/201892

Flere bruktboliger for salg, ikke bare i Oslo
Dobling også i Drammen



19/01/2018

93

Boligprisene: Bare Drammen har holdt dampen oppe
Vel, sammen med noen andre byer i «Ytre Øst» (Moss og Hamar)



19/01/2018

94

Drammen oppover på listen. Kanskje ikke så galt?
Men gå for videre løft??                                                                Oslo fortsatt for dyrt vs. andre



19/01/2018

95

Drammen = Stavanger! Sånn var det ikke i 2011

+67%
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1/19/201896

Hvor lav må nyboligprisen være, før bygging stanser, lenge?
Superprofitten skal bort, det blir litt billigere å bygge – og tomtepriser kan falle?

80’

50’

Abnormal profit for 
homebuilders, 
subcontractors etc

Land

Normal profit

Sales, overhead, financing  etc

Construction cost

Oslo Breakeven newbuild price/sqm

Back to scenarios

På lang sikt:
Det er ikke etterspørselen
(rentene, ledigheten, 
veksten, kreditten) som
bestemmer (mye) av
boligprisene. 

Det er tilbudet, hva det
koster å bygge, i en normal 
byggekonkunktur



19/01/201898

Takk gudene: Boligfall knekker oss ikke!

• Selv stort fall i boligbygging 
knekker ikke økonomien

» Bedriftene skal ikke kutte 

» Boligkutt blir ikke så stort

» Men veksten dras ned

• Finanspolitikken, renten, 
valutakursen vil bidra

• Men er det noe mer?



19/01/201899

Sparingen er redusert, men den er ikke farlig lav (som i ’87, ’07)
MEN: Lavere boligpriser fører normalt til økt sparing – og mindre forbruk



19/01/2018Graf fra Nils Christian Øyen100

Takk gudene (og tilsynet og kundene):Bankene er mye bedre kapitalisert!!
De tåler en trøkk



19/01/2018101

NOK: Det var i alle fall ikke oljeprisen, denne gangen



19/01/2018102

Har det snudd for ‘supersykel’- landene? 
NOK er på vei opp, men er fortsatt svakere enn andre ‘supersykel’-valutaer. KJØP!

• NOK opp rundt 4% fra bunnen rett før jul

• NOK har tatt igjen tapet vs. de andre supersykel-valutaene

• NOK 2% under midten av båndet i vår valutamodell (hvor oljeprisen er viktig, men ikke eneste faktor)
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Finansielle utsikter 2018
Bra oppgang i økonomi og markeder – som ikke varer evig… 
Norsk oljenedtur over, men alt blir likevel ikke som før

17. jan 2018

Harald Magnus Andreassen
Phone : (+47) 24 13 35 21
Mobile  : (+47) 91 14 88 31
E-mail : hma@sb1markets.no

SpareBank 1 Markets
Phone : (+47) 24 14 74 18
Visit  address : Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Post address : PostBox 1398 Vika, 0114 Oslo

Synne Holbæk-Hanssen
Phone : (+47) 24 13 36 11
Mobile  : (+47) 40 49 55 48
E-mail : shh@sb1markets.no
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