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Eskalerende handelskrig 

Handelskrigen mellom USA og Kina har skapt usikkerhet i verdipapirmarkedet. Flere råvarer har 
sunket kraftig i pris, blant annet oljeprisen.  
  
Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 3,27 prosent i mai, men er opp 6,58 prosent hittil i år.  
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 5,93 prosent i mai, men er opp 9,09 
prosent hittil i år. 
 
USA kom ikke Kina i møte ved forhandlingsbordet, og innfører enda høyere tollsatser på kinesiske 
varer. President Trump ser på tollsatsene som en inntekt for USA, og har fortsatt med å innføre toll 
på alle meksikanske varer. Rundt 80 prosent av Mexicos eksport går til USA. Ulempen ved å innføre 
toll, er at konkurrerende amerikanske produsenter kan sette opp sine priser tilsvarende. Det kan 
igjen føre til høyere inflasjon. Samtidig begynner amerikansk økonomi å sakke farten, og 
markedsaktørene har begynt å snakke om at Federal Reserve må senke renten to ganger. Den 
amerikanske tiårsrenten befinner seg rundt 2,1 prosent effektiv rente, og denne renten har ikke tatt 
inn over seg at de økte tollsatsene vil føre til prisstigning. Den lave tiårsrenten er også en indikasjon 
på at forventningen til den økonomiske veksten avtar. Aksjemarkedet er veldig sensitivt for slike 
svake forventninger. Den brede aksjeindeksen Standard & Poor 500 sank hele 6,58 prosent i mai. 
 
I Europa vokser økonomiene i ulik takt. Størst vekst finner vi i Hellas, Spania og Irland. Lavest vekst 

finner vi i Tyskland, Frankrike og ikke minst i Italia. Den europeiske sentralbanken har stanset sine 

støttekjøp av verdipapirer. Den negative renten på -0,4 prosent holdes fortsatt. Dette medfører lave 

renter i hele euro-området. Lav inflasjon medfører at renten ikke kommer opp med det første. 

Sentralbanken fortetter dermed å booste økonomien, inntil det vises noen form av inflasjon. 

Arbeidsledigheten i EU er på 6,5 prosent. Det har aldri vært målt lavere arbeidsledighet i EU. Størst 

arbeidsledighet finner vi i landene i sør. EU er med på å få opp veksten i disse landene, og øke 

levestandarden for folk i land med stor arbeidsledighet. 

Kinas økonomi vokser fortsatt i god fart. Handelskrigen mot USA har imidlertid senket den kinesiske 

eksporten. Som tilsvar har Kina innført straffetoll på import fra USA. Dessuten advarer Kina USA 

med at Kina kan benytte tilgangen på 17 sjeldne metaller som landet disponerer i en handelskrig. 

Disse metallene benyttes i batterier, smarttelefoner, rakettmotorer osv. Hvis Kina begrenser 

eksporten av jordmetaller, vil det gå ut over kvantitet og kvaliteten til mobiltelefoner, nettbrett, El-

biler osv.  Kina har stått for 97 prosent av verdens produksjon av disse 17 jordmetallene. Dette tallet 

er dog fallende, fordi flere nasjoner har begynt å utvinne disse metallene som er scandium, yttrium, 

lantan, cerium, praseodym, neodym, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, 

dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium og lutetium.  De store nasjonene, som har 

produksjon av teknologi som benytter disse jordmetallene, slik som USA, Japan, Sør Korea og EU, 



har sendt saken inn for WTO for å få bedre tilgang til disse metallene. Dette viser bare at USA ikke 

har tenkt spesielt langt i handelskrigen med Kina. 

Norge sitter sannsynligvis på den største forekomsten av disse jordmetallene i Europa. Det er 
imidlertid kostbart å utvinne. Det kan allikevel være lønnsomt å utvinne, hvis verden begynner å gå 
tom for disse jordmetallene. 
 
Futures-prisen på olje sank 13,82 prosent fra 71,66 dollar per fat til 61,76 dollar per fat i mai. Høyere 
lagertall i USA, har gitt lavere oljepris. Samtidig har eskaleringen av handelskrigen mellom USA og 
Kina skapt uro i markedene, og dette påvirker oljeprisen negativt. Over tid antas det at oljeprisen vil 
stabilisere seg mellom 60 og 70 dollar per fat. En oljepris på dette nivået vil gjøre godt for norsk 
økonomi. 
 
Spot-prisen for laks var rundt 55 kroner per kilo i slutten av mai.  Litt høyere slakting på grunn av 
oppblomstring av alger har sendt prisen litt ned. Økt levering til Kina kan holde lakseprisen på enda 
høyere nivåer fremover. 
 
Den norske kjerneinflasjonen er kommet opp i 2,6 prosent. Dette er godt over inflasjonsmålet på 2,0 
prosent. Norges Bank må sannsynligvis sette opp renten for å stanse utviklingen i kjerneinflasjonen. 
Litt høyere rente er et sunnhetstegn i økonomien. Det er den relativt svake norske kronen, som 
medfører import av dyrere varer, som øker kjerneinflasjonen. Høyere rente fra Norges Bank vil 
styrke norske kroner, og stanse økningen i importert prisstigning. Noe høyere markedsrenter kan 
sende boligprisene nedover en periode fremover. Norske låntakere nyter imidlertid godt av de lave 
rentene i euro-området. Rentene i EU påvirker rentene i Norge, ved at EU er et større marked som 
fører an i rente settingen.  
 
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,5 prosent av arbeidsstyrken, 

sesongjustert for perioden februar til april. Dette er vesentlig lavere enn forrige måling som var på 

3,8 prosent. Dette viser at norsk økonomi er i bedring.   

 

 

 

 

 
 

 
Utvalgte nøkkeltall for mai 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 31.05.19

OSEBX -3,27 % 10 års stat, Norge 1,54

MSCI AC World -5,93 % 10 års stat, USA 2,14

S&P 500 -6,58 % 2 mnd NIBOR 1,50

FTSE 100 -3,46 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 1,43 % Brent Future -13,82 %

Euro/USD -0,40 % Gull 1,72 %

Euro/NOK 1,15 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 31.05.2019:    99,5814 

FORTE Pengemarked leverte 0,11 prosent avkastning i mai, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,10 
prosent. Hittil i år er fondet opp 0,90 prosent, mens indeksen er opp 0,38 prosent. Avkastningen 
preges fortsatt av det lave rentenivået, men nye toner fra Norges Bank kan fort bedre avkastningen. 
 
3 måneders Nibor steg 10 basispunkt til 1,50 prosent i mai. Norges Bank har meldt at det 

sannsynligvis kommer ytterligere to rentehevinger i år, først i juni. Dersom dette skjer, skal rentene 

et stykke opp. 

Kilde: Online Trader 

 

Den norske kjerneinflasjonen er kommet opp i 2,6 prosent, mens inflasjonsmålet er på 2,0 prosent. 
Den norske kronen er relativ svak, og derfor importeres det inflasjon. Setter Norges Bank opp renten 
vil norske kroner stige mot andre valutaer, samtidig som importen av inflasjon senkes. Det er god 
vekst i norsk økonomi og høyere rente er ett sunnhetstegn i den økonomiske utviklingen. Den norske 
arbeidsledigheten er kommet ned i 3,5 prosent, vesentlig lavere enn tidligere målinger. 
 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, sank tre basispunkter i mai, og dette hadde en 
entydig positiv påvirkning på fondet. Kredittpåslaget er fortsatt relativt høyt i en historisk 
sammenheng. 
 

Høyere rente og et fortsatt relativt høyt kredittpåslag vil bedre den løpende avkastningen i FORTE 

Pengemarked. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 31.05.2019:    109,7167 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,38 prosent i mai, mens referanseindeksen, NORM, gikk 0,27 

prosent. Hittil i år er fondet opp 2,25 prosent, mens indeksen har gått 1,26 prosent. FORTE Obligasjon 

har høyest avkastning hittil i år, og på 1,2,3,4,5,6 og 7 år, blant investment grade obligasjonsfond på 

Oslo Børs!  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,83 prosent (ned 9 basispunkter), 

mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 10 basispunkt til 1,50 prosent. 

Endringene i rentene ga liten kortsiktig effekt for fondet, på grunn av at fondet har veldig lav 

rentefølsomhet. På den annen side vil økt 3 måneds Nibor medføre høyere løpende rente i fondet, 

samtidig som reinvesteringsrisikoen i faste renter øker når de langsiktige rentene faller.  

 

Med et fallende aksjemarked vil de faste rentene komme langt ned. I Tyskland er tiårs stats rente på -

0,21 prosent. Det vil si at man må gi fra seg 0,21 prosent i året i ti år, hvis man kjøper den. Faller de 

norske fastrentene mye, vil kortsiktige renter bli høyere enn de langsiktige faste rentene. Det vil si at 

rentekurven blir invertert. Den norske kronen er relativt svak, og dette medfører at importerte varer 

blir dyrere. Dette skaper norsk inflasjon. Norges Bank har ikke annet valg enn å øke renten for å styrke 

den norske kronen. Det forventes derfor at sentralbanken setter opp sin innskuddsrente med 0,25 

prosent midt i juni. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I mai er det investert litt mer i et ansvarlig lån fra Gjensidige forsikring. 

Kredittpåslaget (det hver bank betaler ut over Nibor-renter ved etablering av nye lån) for 
fondsobligasjoner sank 8 basispunkter. For ansvarlige lån sank kredittpåslaget 8 basispunkter i mai. For 
seniorlån var kredittpåslaget ned 3 basispunkter. Lavere kredittpåslag har vært entydig positivt for 
FORTE Obligasjon i mai. 
 
Et fortsatt relativt høyt kredittpåslag, og en stadig høyere 3 måneders Nibor vil sørge for en god 

avkastning i FORTE Obligasjon i 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 31.05.2019:    97,9180 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på  - 0,97 prosent i mai. Hittil i år har avkastningen vært på 2,88 

prosent. Vi har dermed opplevd årets første måned med negativ avkastning. Årsaken til den negative 

månedsavkastningen er forverringen av handelskonflikten der Kina og USA er viktige aktører. Vi 

vurderer verdien i kredittinvesteringer som god i det vi går inn i sommermånedene. 

Transmisjonsmekanismen som overfører handelsuro til lavere obligasjonskurser er i første rekke 

oljeprisen. Oljeprisen, som målt ved nærmeste brent blend futureskontrakt falt fra USD 72,80 i 

begynnelsen av mai til USD 64,49 ved utgangen av måneden, et fall på over elleve prosent. Når vi ser 

på hvilke obligasjoner som har bidratt henholdsvis mest positivt og mest negativt til avkastningen i 

mai finner vi at riggobligasjoner har bidratt negativt, mens positive bidragsytere er en mer 

sammensatt gruppe av obligasjoner. De viktigste positive bidragene kom fra: Exmar Netherlands (+18 

basispunkter (bp)), Teekay Corp (+13 bp) og Hoist Finance (+8 bp), mens de viktigste negative 

bidragene kom fra: Ensco (-57 bp), Transocean (-48 bp) og Borr Drilling (-47 bp). 

Mai måned ble vanskelig, og det er likeledes vanskelig å spå utviklingen i kredittmarkedet over de 

nærmeste månedene. Dersom handelskonflikten eskalerer, vil det trekke i retning av lavere 

økonomisk vekst og høyere kredittpåslag på kredittobligasjonene og derved lavere kurser. Dersom de 

viktigste aktørene kommer til enighet er vi ikke i tvil om at vi vil oppleve en kraftig positiv rekyl i 

kredittmarkedet. Vi føler oss sikre på at en slik avtale vil komme til å materialisere seg, men er usikre 

på veien frem til dette punktet. Videre observerer vi med bekymring at USA later til å vurdere 

ytterligere økninger i tollsatser for å legge press på andre lands politikk. En slik nymerkantilistisk 

politikk utgjør en fare for den økonomiske veksten i verden fordi den truer med å reversere 

globaliseringsgevinster som har vært samlet over flere tiår med et liberalt globalt handelsregime. På 

den annen side er det mulig at trusler om økte tollsatser heller må sees fra et forhandlingsretorisk 

ståsted, og at slike økninger ikke faktisk vil innføres. 

Til tross for at uroen som har sitt utspring i den politiske sfæren er bekymringsverdig, er vår vurdering 

at kredittmarkedet nå tilbyr investorer god verdi. Dette skyldes at kredittpåslagene har økt samtidig 

som misligholdsratene ventes å være beskjedne i en lengre periode. 

Investeringer som har vært lagt til FORTE Kreditt i løpet av mai har vært relativt konservative. 

Vurderinger knyttet til makrobildet vil avgjøre når vi velger å rette fokus mot investeringer som er 

mer følsomme for markedsretningen. 

Hør vår kommentar til utviklingen i kredittmarkedet i siste utgave av FORTE-podcasten: markedet.  

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 

https://www.fortefondene.no/nyheter/eu-valget-stabilisering-av-makrobildet-og-handelskrigen/


FORTE Norge 

Kurs per 31.05.2019:    196,2750 

Oslo Børs’ fondsindeks falt med 2,58 prosent i mai, mens FORTE Norge hadde en avkastning på minus 
3,54 prosent. Fondets avkastning så langt i år er 10 prosent, noe som er 2,12 prosentpoeng bedre enn 
Oslo Børs’ Fondsindeks i 2019. FORTE Norge ligger topp tre blant norske aksjefond på tre års historikk 
og blant topp ti hittil i år!  
 
FORTE Norge har fem stjerner i Morningstar og fire globuser på bærekraft! 
 
Oljeprisen svekket seg med 13,82 prosent i løpet av mai, og Brent olje lå på 61,76 dollar per fat ved 
utgangen av måneden. Innen oljerelatert sektor var Equinor, Aker BP og DNO negative bidragsytere i 
FORTE Norge i mai.  
 
Lakseprisen hadde en volatil utvikling i mai. Det var store avvik i omsetningene mellom de ulike 
vektklassene i løpet av måneden. Det har vært en del nødslakt av mindre laks på grunn av 
algeoppblomstringen i Lofoten-området.  Av aksjene innen sjømatsektoren var det spesielt Mowi, 
Grieg Seafood og SalMar som var positive bidragsytere i FORTE Norge i mai. 
 
I industrisegmentet var det bare Tomra og Yara som hadde en positiv utvikling i fondet.     
 
Shipping var en svak sektor for fondet i mai, da sentimentet ble mer negativt på grunn av eskalering 
av handelskrigen mellom Kina og USA. Noen av aksjene i porteføljen kunne derfor vise til negativ 
avkastning i fondet i mai.  
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde spesielt Telenor, Schibsted, Evry og Atea en god 
måned i fondet, og bidro alle positivt til avkastningen i FORTE Norge.  
 
Innen bank, eiendom og den øvrige finanssektoren var spesielt Storebrand og DNB negative 
bidragsytere til fondets avkastning. Norwegian Property hadde imidlertid en sterk mai i FORTE Norge 
på grunn av et større tilbakekjøpsprogram fra selskapet.  
 
Kid bidro igjen positivt innen handelssegmentet i FORTE Norge i mai, etter gode kvartalstall og 
annonsering av oppkjøp av Hemtex i Sverige.   
 
Eskaleringen av handelskrigen har preget børsene i mai. Økt frykt for lavere vekst globalt og dermed 

lavere inntjening for bedriftene har bidratt til negativ avkastning på verdens børser. Oljeprisen har 

blitt sendt ned om lag dollar 10 i løpet av måneden og Oslo Børs har korrigert ned. Vi forventer at 

handelskrigen kan ta tid, men denne uroen har også senket de lange rentene både i USA og Norge. 

Dette gir oss et lavere avkastningskrav på lengre sikt, som er positivt for aksjer selv om vekstutsiktene 

dempes.  

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 31.05.2019:    174,6529 

FORTE Global hadde en avkastning på -4,54 prosent i mai. Hittil i år har avkastningen vært på 8,34 
prosent. Den siste tiden har særlig energi- og material-sektoren bidratt til den negative avkastningen i 
fondet, mens helseaksjer har hatt den relativt sterkeste utviklingen. 
 
Mai ble en tøff måned for risikoaktiva. Markedsaktørene frykter at den pågående handelskonflikten vil 
dempe den økonomiske veksten og selskapenes inntjening. Slik vi ser det er en handelsavtale mellom 
Kina og USA det som skal til for å bringe markedene på rett kurs igjen. Vi har respondert på 
markedsuroen med å selge en del sektoreksponering innen teknologi, energi og finans. Teknologi er 
utsatt på grunn av muligheten for at sjeldne jordmetaller blir gjort utilgjengelige for vesten som ledd i 
handelskonflikten og fordi det i USA foregår en antitrust etterforskning av Facebook. Også andre 
teknologiselskaper har falt i kurs etter denne nyheten ettersom det er grunn til å tro at 
konkurransemyndighetene i USA også vil se på konkurransesituasjonen til disse selskapenes produkter. 
Svakere konjunkturutsikter har i sin tur ført til forventninger om lavere renter globalt. Vår vurdering er 
at dette trekker i negativ retning for bankaksjer. Energiaksjer er også dirkete konjunkturavhengige, og 
vi har nylig også redusert denne sektoren.  
 
FORTE Global har økt vekten mot sektornøytral faktor-eksponering. Faktorporteføljer har gjerne en 

attraktiv relativ avkastning når det er vanskelige tider i markedet. Figuren under viser utviklingen av 

fire faktor-ETFer relativt til markedet som helhet. Ikke overraskende har lav-volatilitetsfaktoren hatt en 

svært sterk relativ avkastning, men vi observer at også verdi-faktoren nå begynner å peke oppover (se 

også forrige måneds markedskommentar der vi trakk frem verdifaktoren, og økte eksponeringen mot 

denne). 

Når en handelsavtale foreligger vil globale aksjer oppnå en pen avkastning, slik vi ser det. I 

mellomtiden er det vanskeligere enn vanlig å spå utviklingen i det globale aksjemarkedet, men vi føler 

oss sikre på at vi er inne i en periode med forhøyet volatilitet.  

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder var ned 3,4 prosent i mai, og er opp 9,77 prosent i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks falt 
2,58 prosent denne måneden, og er opp 7,88 prosent hittil i år. Dette gir en meravkastning på 1,89 
prosent så langt i år. Fondet har 5 stjerner i Morningstar, og topper kategorien «norske aksjefond» 
basert på 5-års historikk! 
 
Oslo Børs var også denne måneden preget av store svingninger blant enkeltaksjer og på sektornivå. 
Igjen var det de oljerelaterte og sykliske aksjene som falt mest.   
 
Brent oljepris var i mai ned i underkant av 14 prosent til 61,7 dollar per fat. Årsaken til det markerte 
fallet er en kombinasjon av høyere enn ventet lagertall gjennom måneden, samt en eskalering i 
handelskrigen mellom Kina og USA. Mens fokuset tidligere i år har vært på tilbudssiden av 
oljemarkedet, er nok markedsaktørene nå mest bekymret for fallende etterspørsel i tiden som 
kommer. Av de oljerelaterte aksjene i FORTE Trønder, var Aker BP igjen den store taperen, etter å ha 
falt 16,9 prosent. Aker og Equinor som er forholdsvis store posisjoner i fondet, var ned henholdsvis 
14,8 og 12,9 prosent. Ellers så valgte vi å ta inn DNO og Borr Drilling mot slutten av måneden, etter 
disse aksjene har falt godt over 20 prosent.  
 
Etter flere måneder med skuffende kursutvikling for sjømatselskapene, var enkelte av aksjene i 
sektoren blant børsvinnerne i mai. Grieg Seafood overrasket markedet med bedre enn ventet tall for 
første kvartal, og endte måneden opp nesten 25 prosent. Av sjømataksjene i Forte Trønder var MOWI 
opp 8,6 prosent. Oppgangen ble benyttet til å selge oss ut av aksjen, og heller vekte oss ytterligere 
opp i Salmar, som for øvrig var opp to prosent i mai. NTS var uendret på måneden, mens Austevoll var 
ned 8,4 prosent etter å levert svakere kvartalstall enn ventet.  
 
Også i bank- og finanssektoren så vi en blandet utvikling sist måned. DNB falt 5,7 prosent justert for 
utbytte. Blant fondets egenkapitalbevis var Sparebanken Midt-Norge opp 0,5 prosent, mens 
Melhusbanken var ned 1,6 prosent. Storebrand falt 8,4 prosent, etter å levert noe skuffende tall for 
årets første kvartal.  
 
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren var Telenor sist måneds vinner i porteføljen etter ha 
steget med nærmere 4 prosent. Oppgangen skyldes nok at telekomsektoren var veldig sterk også 
internasjonalt. På den svake siden var imidlertid Nordic Semiconductor ned 12,7 prosent i mai, etter 
en lengre oppgangsperiode. Evry var for øvrig ned 3,1 prosent.  
 
Av andre aksjer i FORTE Trønder som utmerket seg i mai, bidro igjen Fjordkraft og Orkla positivt til 

fondets avkastning. Etter oppgang på rundt 12 prosent valgte vi å selge oss ut av begge. Også i 

Kværner tok vi gevinst etter at aksjen tidlig i mai gikk opp nærmere 20 prosent i kjølvannet av gode 

kvartalstall. Norwegian Property var en annen positiv bidragsyter denne måneden, etter å ha steget 7 

prosent. På den svake siden, var Kongsberg Gruppen ned i underkant av 8 prosent. Ellers så tok vi inn 

flere nye selskaper i porteføljen denne måneden. Elkem, Veidekke og XXL ble alle kjøpt etter større 

kursfall den seneste tiden.  

Kurs per 31.05.2019:    255,1364 

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. 

Høyt spill i handelskrigen.  

Hendelsene i mai har vært viktige påminnelser om at konflikten mellom USA og Kina er en grunnleg-
gende og nesten uoppløselig uenighet mellom de to landene, snarere enn bare en enkel handelskon-
flikt. 
 
Den store amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs mener det nå er 60 prosent sannsynlighet 
for at USA vil innføre større tollsatser på varer til en verdi av over 2 600 milliarder fra Kina. Tidligere 
anslo de at sannsynligheten for dette var 40 prosent.   
 
Retorikken i Kina er intensivert. En ytterligere opptrapping fra begge sider virker sannsynlig, inkludert 
tollsatser og andre tiltak. De kinesiske myndighetene er ikke villige til å stoppe de kontroversielle me-
todene for å oppnå deres "Made in China 2025"-mål, nemlig hegemoni i noen strategiske næringer, 
som IT, energisparende teknologi, robotteknologi og avansert transport. Den amerikanske regjeringen 
ser på Kinas hegemonimål som en nasjonal sikkerhetsrisiko. 
 
Hverken Kongressen eller USAs president er villig til å redusere sine tiltak, inkludert omfattende stats-
støtte, tvungen teknologioverføring og andre brudd på immaterielle eiendomsrettigheter.  
 
I lys av den seneste utviklingen tror vi nå muligheten for ytterligere oppbygging av barrierer mellom 
Kina og USA, er større enn muligheten for en fredelig løsning mellom de to partene. Vi tror en slik es-
kalering ville være negativ og redusere den globale oppgangen.  
 
Parallelt forventer vi å se ytterligere oppbygging i andre typer barrierer, selv om disse er enda mer 
komplekse. Et hett tema nylig har vært spørsmålet om potensielle angrep på motpartens sentrale tek-
nologibedrifter. I mai sendte Trump-administrasjonen Huawei på listen over selskaper som er ute-
stengt fra å inngå avtaler med amerikanske selskaper uten myndighetenes godkjenning. Dette trekket 
hadde vært forventet i noen tid, ikke som en krigshandling, men fordi amerikanske politikere har be-
kymringer for at Huawei-utstyr kan brukes til å spionere på amerikanske nettverk. Problemet har 
imidlertid blitt forvekslet med handelsspørsmålene, hvor president Trump har sagt at Huawei kunne 
inngå i en handelsavtale med Kina. 
 
Kinas handelsdepartement utarbeider en liste over "upålitelige" utenlandske enheter, som skader 
kinesiske firmaers interesser. For amerikanske teknologibedrifter er muligheten for eksportrestriksjo-
ner på viktige komponenter ved produksjon av høyteknologisk utstyr (såkalte "sjeldne jordartsmine-
raler") en kilde til bekymring. 70 prosent av den totale globale produksjonen av denne varen kommer 
fra Kina. Det skal imidlertid bemerkes at Kinas markedsandel har gått ned fra 100 prosent i det siste 
tiåret, da andre land besluttet å starte egen produksjon etter at Kina iverksatte eksportrestriksjoner i 
2010-2015. Derfor er det ikke åpenbart at Kina vil velge å risikere en ytterligere bratt nedgang i mar-
kedsandelen ved å vedta denne strategien. 
 
Vi mener den gradvise eskaleringen i handelskrigen vil redusere den amerikanske og kinesiske BNP-
veksten med henholdsvis cirka en prosent og 1,5 prosent over en treårsperiode. Vi forventer likevel 
en solid vekst i USA, snarere enn en nedgang. Videre tror vi at de kinesiske myndighetene vil forsøke å 
motvirke de negative effektene med ekspansiv monetær og finanspolitikk, som vi allerede ser tegn 
på.  
 
Vi tror nå at (nesten) alle varer som handles mellom USA og Kina, til slutt vil innebære  25 %-takster, 
muligens innen utgangen av dette året. 


