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Gradvis høyere renter 

God makroøkonomisk utvikling i de store økonomiene medfører at det blir gradvis behov for å øke 
rentene. Dette er spesielt aktuelt i USA. Etter hvert vil det sannsynligvis bli aktuelt i Norge også. 
Høyere oljepris medfører at den norske arbeidsledigheten synker.  
 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,12 prosent i mai, og er opp 0,10 
prosent hittil i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,81 prosent i mai, og er opp 7,50 prosent hittil 
i år. Det er økningen i oljeprisen som langt på vei har trukket opp Oslo Børs. 
 
Den globale veksten vil være en av de viktigste driverne for at aksjemarkedene skal øke videre. 

Amerikansk økonomi går bra, og økonomien i EU øker gradvis. Kina holder god fart. Det samme gjør 

India. Av de store landene var det bare Japan som hadde negativ vekst i første kvartal. Mange 

venter at også Japan vil vise positive tall for andre kvartal. Bedre økonomisk utvikling vil medføre 

gradvis høyere renter, spesielt hvis det begynner å bli tendenser til inflasjon.  

I USA går økonomien så bra at det forventes ytterligere rentehevinger fra den amerikanske 

sentralbanken (FED). Kjerneinflasjonen begynner å nærme seg 2 %-grensen. FED har allerede økt 

renten en gang i år, og det forventes en renteøkning til i juni. Etter det er det forventet to 

rentehevinger til i andre halvår. I 2019 er det forventet tre nye rentehevinger, samt en i 2020. Da vil 

den kortsiktige renten i USA eventuelt komme opp i 3,75 prosent. Arbeidsmarkedet i USA går bra. 

Antall nyansettelser utenfor jordbrukssektoren, NON Farm Payrolls, kom på 230 000 jobber i mai. På 

forhånd var det forventet at det ble skapt 185 000 jobber, resultatet var dermed langt bedre enn 

forventet. Arbeidsledigheten sank fra 3,9 prosent til 3,8 prosent i mai. Dette er den laveste 

arbeidsledigheten på nesten 18 år. Gjennomsnittlig timelønn økte med 0,3 prosent i perioden. Den 

brede aksjeindeksen Standard&Poor500 var opp 2,16 prosent i mai.  

I Europa har EU og Storbritannia fortsatt Brexit-forhandlingene, uten at det er kommet til en endelig 

enighet. Samtidig er det blitt politiske tumulter i Italia. Italia har statslån til om lag 130 prosent av 

BNP, og har hatt negative statsrenter etter Hellas-krisen. Den politiske krisen kommer av at det var 

populistpartiene Femstjernersbevegelsen og Lega Nord som vant valget. De ønsker å sette fart på 

italiensk økonomi. Den italienske presidenten underkjente valget av finansminister, og det blir 

sannsynligvis nyvalg i september. Inntil videre er det utpekt en midlertidig regjering. Den politiske 

uroen sender de italienske rentene fra minus til pluss. Den italienske økonomien er ti ganger større 

enn Hellas, og er for stort til å bli ekskludert fra EU. Når vi også vet at sentralbanksjefen i EU er 

italiener, skulle det borge for at dette går bra. Ellers kjører ESB på med stimuli, ved å kjøpe 

obligasjoner. I tillegg holder sentralbanken sin innskuddsrente på -0,4 prosent. Der blir den etter 

sigende liggende til etter at obligasjonskjøpene er stanset.  



Futures-prisen på olje steg 3,90 prosent fra 74,70 dollar per fat til 77,61 dollar per fat i mai, etter å ha 
vært over 80 dollar per fat i løpet av måneden. En oljepris på dette nivået lover godt for norsk 
økonomi. Høy global vekst kan medføre høyere oljepris enn det vi ser i dag, men Saudi-Arabia og 
Russland ønsker nå å øke sin produksjon igjen. Det kan derfor ta tid før oljeprisen kommer tilbake til 
gammelt nivå over 100 dollar per fat. Den norske arbeidsledigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå på 
3,9 prosent av arbeidsstyrken, sesongjustert for perioden februar til april. Den er inne i en fallende 
trend. Høy oljepris vil sende arbeidsledigheten ytterligere ned. De siste tallene fra NAV viser at 
arbeidsledigheten ikke har vært lavere siden 2009. 
 
Lakseprisene har kommet kraftig opp i begynnelsen av året, men har korrigert noe ned i mai. 
Spotprisen var over 70 kroner per kilo i begynnelsen av måneden, men er nå kommet ned på lavt 60-
tall. Årsaken er at den norske slaktesesongen er i gang. Uansett er dette en god pris for laks, og det 
vil gi gode inntekter til oppdrettsselskapene. Samtidig åpner nye markeder seg. Økt levering til Kina 
vil trolig holde lakseprisen på et høyt nivå fremover. Samtidig vil slaktingen av ny generasjon øke 
tilbudet. Dette kan kortsiktig sende lakseprisen videre ned, men den vil ta seg opp igjen senere på 
året. Samtidig har det vært antydet at det vil bli ilagt en særskatt til oppdrettsselskapene fra 2020.  
 
Høyere sysselsetting og lave renter vil medføre fortsatt oppgang i realaktiva slik som aksjer og 

eiendom. Det er først og fremst boligmarkedet som da vil holde seg bra.   

 
 

 

Utvalgte nøkkeltall for mai 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.05.18

OSEBX 1,81 % 10 års stat, Norge 1,75

MSCI AC World 0,12 % 10 års stat, USA 2,82

S&P 500 2,16 % 3 mnd NIBOR 1,00

FTSE 100 2,25 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,54 % Brent Future 3,90 %

Euro/USD -3,20 % Gull -1,20 %

Euro/NOK -1,21 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.05.2018:    99,6085 

FORTE Pengemarked leverte 0,13 prosent avkastning i mai, og er opp 0,60 prosent hittil i år. 
Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,03 prosent i mai, og er opp 0,11 prosent hittil i år. 
Fondet har fått en moderat start i år, men er godt posisjonert for en oppgang i kortsiktige renter. 
 

3 måneders Nibor sank 11 basispunkter i mai, til 1,00 prosent. Dette har isolert sett marginalt positiv 

effekt for fondet i øyeblikket, men vil medføre lavere avkastning fremover. Kredittpåslaget for senior 

lån steg 1 basispunkt i mai, og dette hadde negativ påvirkning på fondet. Vi forventer at bedre 

konjunkturer vil senke kredittpåslaget, samtidig som de kortsiktige rentene vil stige. 

 

Kilde: Online trader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Fremover tror vi at høyere renter i USA vil slå inn i det norske rentemarkedet. Når det gjelder 3 
måneders Nibor, vil den være mer avhengig av rentesettingen til Norges Bank. Norges Bank har 
signalisert en mulig renteheving mot slutten av året, og markedsaktørene holder en viss sannsynlighet 
for at Norges Bank hever sin innskuddsrente allerede i september. 
 

3 måneders Nibor har US Libor som referanserente. I USA forventes det at den amerikanske 

sentralbanken (Federal Reserve) øker renten for andre gang i år i juni. Det forventes også at den økes 

2 ganger til i andre halvår. Signalrenten til Federal Reserve vil da ligge rundt 2,75 prosent. Markedet 

forventer denne renten videre opp i 2019. 

 

Innskuddsrenten i den europeiske sentralbanken (ESB) er negativ, -0,4 prosent. Dette medfører at 

Norges Bank holder en lav innskuddsrente. ESB er på vei ned med stimuliene, og det er bare et 

spørsmål om tid, før vi får positiv rente fra den kanten. Vi ser kanskje en noe høyere 3 måneders 

Nibor etter hvert, noe som vil gi høyere avkastning i FORTE Pengemarked.    

 

 

 

 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.05.2018:    110,1355 

Fondet har hatt en meget bra start på året, men fikk en moderat avkastning på 0,23 prosent i mai. Det 

betyr at fondet har gått 1,42 prosent hittil i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var opp 0,46 prosent i 

mai, og er dermed ned -0,07 prosent hittil i år. FORTE Obligasjon har høyest avkastning hittil i år og på 

1,2,3,4,5 og 6 år, blant investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års fastrente, som endte måneden på 1,76 prosent, mens den oransje kurven 

som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,00 prosent. 5 års fastrente sank 15 basispunkt i 

mai, mens 3 måneders Nibor sank 11 basispunkter. Fremover tror vi at høyere langsiktige renter i USA 

vil slå inn i det norske rentemarkedet. Når det gjelder 3 måneders Nibor, vil den være mer avhengig av 

rentesettingen til Norges Bank. Norges Bank har signalisert en renteheving mot slutten av året, og 

markedsaktørene tror at det er en viss sannsynlighet for en renteheving allerede i september i år. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I løpet av mai investerte fondet mer i et ansvarlig lån fra Storebrand Livsforsikring, samt at det ble 

kjøpt noe mer i den gamle fondsobligasjonen til Sparebanken Rogaland. FORTE Obligasjon vil i 

fremtiden utelukkende investere i verdipapirer med offisiell rating. 

 
Kredittpåslaget for fondsobligasjoner og ansvarlige lån steg henholdsvis 2 og 5 basispunkter i mai. For 
seniorlån steg kredittpåslaget 1 basispunkt. Årsaken til høyere kredittpåslag var politiske tumulter i 
Italia, som medførte høyere kredittpåslag for banker ute i Europa. Litt høyere kredittpåslag er 
hovedsaken til at fondet fikk en noe lavere avkastning i mai. Bankene er blitt kraftig oppkapitalisert, og 
som følge av det forventer vi at kredittpåslaget skal gli videre nedover. Vi kan dog få negative nyheter 
fra utlandet som midlertidig kan sende kredittpåslaget på norske banker opp.   
 
Rentedurasjonen er senket til 0,4 år. Dette medfører at fondet ikke blir rammet av stigende langsiktige 
renter, men heller ikke får nytte av fallende langsiktige renter. Samtidig er kredittløpetiden til forfall 
eller første call omlag 4,0 år. Dette medfører at fondet drar nytte av at kredittpåslaget synker, men 
stiger kredittpåslaget, vil fondet få lavere avkastning.  
 
Bedre konjunkturer vil sende rentene opp, samtidig som kredittpåslaget synker. Vi tror derfor at de 

langsiktige rentene skal stige, og at kredittpåslaget vil falle. Dette vil passe utmerket for FORTE 

Obligasjon, som i et slik scenario vil gi god avkastning. 

 

 
 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.05.2018:    101,7106  

FORTE Kreditt fikk en avkastning på anstendige 1,24 prosent i mai. Hittil i år har avkastningen vært på 

5,13 prosent. Disse gode resultatene har først og fremst sammenheng med høyere oljepriser. 

Utstedere i energisektoren ga de største positive bidragene til avkastningen i mai, mens negative 

bidrag kom fra finanssektoren.   

Viktige positive bidrag til avkastningen i mai kom fra riggselskapet Ensco (+28 basispunkter (bp)), 

supplyselskapet Hornbeck (+25 bp) og telekommunikasjonsselskapet Lebara (+22 bp). Negative bidrag 

kom fra New Nordic Finco (-16 bp), Teekay Corp (-14 bp) og OPR Vakuus OY (-7 bp). Det gode 

resultatet i mai dekker over en måned med høy volatilitet innenfor måneden. Kildene til denne 

volatiliteten er i første rekke knyttet til det internasjonale politiske klimaet, faktorer som påvirker 

tilbudet av olje, og derved oljeprisen. Forberedelsene til det planlagte toppmøtet mellom Nord-Korea 

og USA utviklet seg til en farse med avlysninger og gjenopptagelse av møteplanene. Retorikken rundt 

en internasjonal handelskrig ble ytterligere tilspisset i mai, særlig etter at USA ikke lenger vil unnta EU 

fra toll på stål og aluminium. Endelig var regjeringskrisen i Italia med på å øke volatiliteten i markedet. 

Disse faktorene påvirket i første rekke finansielle utstedere negativt. 

Oljeprisen ble blant annet påvirket av at OPEC og Russland signaliserte at produksjonsbegrensningene 

etter hvert vil reduseres, noe som vil føre til større tilbud av olje og som isolert sett trekker i retning 

av lavere oljepris. Samtidig trakk reduksjonen av oljelagere og muligheten for tilbudsforstyrrelser, 

blant annet for Iran og Venezuela, i retning av høyere oljepris. Alt i alt steg oljeprisen med 2,42 dollar 

per fat i mai, noe som trakk opp kursen på energirelaterte obligasjoner. Vi venter at de 

verdenspolitiske spenningene knyttet til handelskrig vil avta etter hvert som forhandlingstaktiske 

utspill etter hvert blir erstattet med konstruktive forhandlinger. Videre ser vi reduksjonen av 

produksjonsbegrensningene for olje mer som et tegn på at oljemarkedet er i ferd med å balanseres, 

snarere enn at vi skal få en ny nedtur i oljeprisen. I lys av dette forventer vi attraktiv avkastning i 

FORTE Kreditt over sommeren. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 31.05.2018:    201,2301 

Oslo Børs fondsindeks steg med 2,04 % i mai, mens FORTE Norge klarte å vokse med 3,07 % og var 
dermed 1,03 %-poeng bedre enn referanseindeksen for måneden. Hittil i år har FORTE Norge en 
positiv avkastning på 13,2 %, sammenlignet med Oslo Børs’ referanseindeks, som har en avkastning 
på 6,85 % i samme periode. Fondet ligger helt i teten blant norske aksjefond på 5 års historikk! 
 
Lakseprisen holdt seg på gode nivåer i starten av mai, men ble svakere mot slutten av måneden 
grunnet større tilbud av laks, og var omsatt rundt 65 kroner kiloen ved utgangen av mai. Dette har 
fortsatt inn i juni og vi ser nå priser under 60 kroner per kilo. Lakseaksjene i fondet har imidlertid 
holdt seg greit i perioden og eksponeringen mot sektoren er også noe redusert.  
 
Oljeprisen styrket seg med omtrent tre dollar gjennom mai måned og var nesten 78 dollar per fat ved 

utgangen av måneden. AKER BP og DNO var igjen to gode bidragsytere i FORTE Norge, både absolutt 

og relativt.  Innen oljeservice var det mange selskaper som bemerket seg positivt, og Subsea 7 med 

det største bidraget. Vi har benyttet kursoppgangen innen oljeservice til å redusere noe innen 

sektoren i fondet, da sektoren var den som ga best avkastning i mai. 

Innen industrisegmentet kom Kongsberg Gruppen med svake førstekvartalstall, og vi benyttet 
kursfallet til å kjøpe aksjen tilbake i porteføljen ved slutten av måneden.  
 
Shipping har vært en blandet sektor i mai, der bilfrakt har vært svakt, mens tørrbulkrederiet Golden 
Ocean og containerrederiet MPC Container Ships, har bidratt positivt til meravkastningen i FORTE 
Norge.   
 
Innen finanssektoren ga DNB positiv avkastning i mai, selv om sektoren totalt sett var relativt svak. Vi 
har tatt inn Norwegian Finans Holding i porteføljen i løpet av måneden, og aksjen har så langt gitt et 
positiv bidrag til FORTE Norge.   
 
Norge, sammen med Finland, var det markedet som ga best avkastning i Norden i mai, og fortsetter 

dermed trenden så langt i år. Konsensusestimater for de norske selskapenes inntjeningsvekst ble øket 

med litt over 2 prosent i mai måned, basert på selskapenes fremleggelse av førstekvartalstall og 

analytikernes forventninger. En viktig dato for det norske markedet er 22. juni, da er det OPEC-møte 

og oljeprisens kortsiktige fremtid skal avgjøres. 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.05.2018:    179,8784 

De globale aksjemarkedene steg moderat i mai. Forte Global hadde en avkastning i mai på 0,31 
prosent, hittil i år har avkastningen vært på -1,83 prosent. Bred global økonomisk vekst understøtter de 
globale aksjemarkedene, samtidig som geopolitisk uro og sentralbankenes nedtrapping av den 
stimulerende politikken bremser verdiveksten.  
 
Det betydeligste positive bidraget til avkastningen i mai kom fra energisektoren på noe høyere oljepris. 
Teknologisektoren var også en markant positiv bidragsyter i mai. Helseaksjer ga også et moderat 
positivt bidrag til avkastningen. Forsyningssektoren hadde den mest negative utviklingen, fulgt av 
telekommunikasjon og konsumvarer. 
 
Regionperspektivet er vel så viktig for å forstå avkastningen i FORTE Global i mai. Nord-Amerikanske 

aksjer gjorde det sterkest, fulgt av asiatiske- og aksjer fra Afrika og Midtøsten. Den svakeste 

avkastningen fant vi i Syd-Amerika, Øst-Europa og Vest-Europa.  

Mai måned ble preget av flere stemningsskifter i finansmarkedene og det bildet som vi sitter igjen med 
er at markedene må belage seg på utbrudd av volatilitet fremover. Trender som lot til å bli tydeligere i 
mai var amerikanske aksjers sterkere utvikling relativt til europeiske aksjer, mindre selskapers sterkere 
utvikling relativt til større selskaper, utviklede markeders sterkere utvikling relativt til fremvoksende 
markeder, sektorene teknologi, energi, varige konsumvarer har en sterkere utvikling relativt til 
sektorene konsumvarer, forsyning og telekommunikasjon. Figuren under peker på en annen trend: 
Vekstaksjer har en relativt sterkere avkastning, sammenlignet med verdiaksjer. Seriene i figuren er en 
indeks av differanseavkastningen mellom verdiaksjer og vekstaksjer vist sammen med en trendlinje 
beregnet som et glidende gjennomsnitt av indeksverdiene. Lesere som er kjent med finanslitteraturen 
vil kjenne til den såkalte Fama & French-studien som konkluderte med at verdiaksjer gjennomgående 
gjør det sterkere enn vekstaksjer; dette har ikke vært tilfelle de siste ti årene. Bakgrunnen for dette er 
trolig knyttet til den moderate økonomiske veksten i denne perioden. Dette viser nødvendigheten av å 
ha en dynamisk tilnærming til faktorbaserte investeringsstrategier. 
 
Ved inngangen til juni vurderer vi å øke eksponeringen mot små selskaper, nordamerikanske selskaper 

med en vekt på informasjonsteknologi og energi. Dette på bekostning av fremvoksende markeder, 

europeiske aksjer, store selskaper og finansaksjer. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Hittil i år har FORTE Trønder en positiv avkastning på 14,01 %, sammenlignet med Oslo Børs’ 
referanseindeks, som har en avkastning på 6,85 % i år. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 2,04 % i mai, 
mens FORTE Trønder økte med 1,30 % og gjorde det således 0,74 %-poeng svakere enn 
referanseindeksen for måneden. Fondet har 5 stjerner i Morningstar og er i teten i kategorien norske 
aksjefond på fem års historikk!  
 
Lakseprisen holdt seg på gode nivåer i starten av mai, men ble svakere mot slutten av måneden 
grunnet større tilbud av laks, og var omsatt rundt 65 kroner kiloen ved utgangen av mai. Dette har 
fortsatt inn i juni og vi ser nå priser under 60 kroner per kilo. Lakseaksjene i fondet har imidlertid holdt 
seg relativt greit i perioden og eksponeringen mot sektoren er også noe redusert i måneden. Det 
sjømatrelaterte selskapet NTS bidro med god positiv avkastning i FORTE Trønder også i mai.  
 
De oljerelaterte aksjene bidro positivt til avkastningen i FORTE Trønder i mai, godt hjulpet av at 

oljeprisen styrket seg med nesten tre dollar i måneden. AKER BP og konglomeratet AKER var de to 

beste bidragsyterne i sektoren, med DNO og Kværner på de to neste bidragsplassene.    

De norske sparebankene i FORTE Trønder hadde en svak måned i mai, og det var bare Melhus 
Sparebank som ga positiv avkastning i fondet av disse. Kursene har imidlertid kommet ned på 
attraktive nivåer, så vi synes det er et godt forhold mellom risiko og avkastningspotensiale i 
sparebankene nå. 
 
Innen teknologisektoren bidro Nordic Semiconductor positivt i FORTE Tønder i mai, der den gode 
perioden etter en god kvartalsrapport fortsetter for selskapet.  
 
Polaris Media ble tatt inn i FORTE Trønder i mai. Mediehuset, som er notert på Oslo Børs, øker sterkt 

innen digitale abonnementer og er en interessant eksponering for fondet. 

Konsensusestimater for de norske selskapenes inntjeningsvekst ble øket med litt over 2 prosent i mai 
måned, basert på selskapenes fremleggelse av førstekvartalstall og analytikernes forventninger. En 
viktig dato for det norske aksjemarkedet er 22. juni, da er det OPEC-møte og oljeprisens kortsiktige 
fremtid skal avgjøres. Noen oljeprisbevegelser er naturlig i forkant av dette møtet. 
 
FORTE Trønder er hovedsakelig eksponert mot bransjene sjømat, olje, teknologi og finans. Det er 

derfor interessant at disse bransjene, viser det seg, at har gjort det historisk godt relativt sett i 

perioder med renteoppgang.  

Kurs per 31.05.2018:    252,6088 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 

Når sentralbankkjøpene blir borte 
Verdens viktigste sentralbanker har siden finanskrisens start for ti år tilbake stimulert økonomien med 
rentekutt og såkalte kvantitative lettelser. Kvantitative lettelser innebærer at sentralbanken kjøper 
verdipapirer, som oftest obligasjoner, noe som driver lange renter og kredittpåslag ned. På denne må-
ten blir gjeldsbyrden for husholdningene og foretakene i økonomien lettere. 
 
Ved å kombinere rentekutt med kvantitative lettelser kan sentralbankene påvirke både de korte 
pengemarkedsrentene og lengre renter som er viktigere for finansieringen av bedrifter. 
 
Etter hvert som finansmarkedene og verdensøkonomien har normalisert seg vil verdens sentralban-
ker etter hvert trekke tilbake den stimulerende politikken. Hvordan vil det da gå med dine investe-
ringer i finansmarkedet? 
 
Fraværet av stimuli bør føre til en reversering av effekten av den tidligere virkemiddelbruken. Det vil 

si at renter skal opp og det samme skal kredittpåslag, alt annet like. Denne utviklingen vil bremse av-

kastningen på risikoaktiva som aksjer og obligasjoner, samtidig som den effektive renten på sikre in-

vesteringer som pengemarkedsfond og statsobligasjoner er lav. 

I denne sammenhengen er det imidlertid to viktige positive sider ved situasjonen. For det første vil 
sentralbankene være redde for å kvele veksten i økonomien og skape tap for investorene i finansmar-
kedene, dette betyr at de vil være forsiktige med å trykke for hardt på bremsen.  Det andre positive 
trekket er at denne utviklingen påvirker utenlandske investeringer mer enn norske. Grunnen til dette 
er at Norges Bank ikke har måttet ty til en like dramatisk stimulerende politikk som mange andre sen-
tralbanker. En normalisering bør følgelig ikke påvirke norske investeringer i samme grad som investe-
ringer i andre lands markeder. Norske renter og kredittpåslag falt aldri like lavt som i utlandet. 
 
Av de store sentralbankene har den amerikanske sentralbanken kommet lenger i sin normaliserings-
prosess. Det er særlig i eurosonen at vi forventer effekten av avtagende stimuli.  Figuren illustrerer 
gjennomsnittlig kredittpåslag for en kredittindeks av såkalte investment grade obligasjoner i Europa. 
Vi tror at de siste månedenes økning i kredittpåslaget til dels skyldes avtagende stimuli. 
 
For deg som investor kan du finne trygghet i at norske investeringer vil være mindre følsomme for 

avviklingen av den stimulerende politikken enn investeringer som kan gjøres i mange andre lands fi-

nansmarkeder. 


