
Forklaring til korttidsvarselet
Korttidsvarselet er kun et øyeblikksbilde ved månedsslutt. Storebrands markedssyn kan 
endres ofte og uregelmessig. Figurene er en forenklet illustrasjon for utsiktene i de ulike  
markedene den nærmeste tiden. For nærmere begrunnelse, se de neste sidene.

• Fokuset skifter fra pen
gepolitikk til finanspolitikk 
i USA. Skattereformen 
løfter vekstutsiktene

• Globale renter stiger vi
dere med utsikter til både 
oppbremsing i pengetryk
kingen og et godt makro
bilde

• Dollarfallet fortsetter til 
tross for at rentedifferan
sen i USA øker mot resten 
av verden

Aksjemarkedet 55 %

Rentemarkedet 35 %

Eiendom 10 %

Vår anbefaling
Som langsiktig investor bør du være tro mot din 
valgte plasseringsstrategi og det er ikke gitt at du 
bør gjøre endringer basert på korttidsvarselet. Vi 
anbefaler en balansert portefølje av ulike aktiva
klasser, sektorer og geografiske regioner.

Figuren viser vår anbefaling for en langsiktig inves
tor med middels risikovillighet basert på de aktiva
klasser som omtales i denne rapporten. Fordeling
en reflekterer ikke eventuelle over-/undervekter 
basert på markedssynet som omtales i rapporten. 

Aksjemarked – Overvekt
Globale aksjer steg videre i januar, men er tydelig drevet av store valutabe
vegelser. Mer ekspansiv finanspolitikk i USA forlenger utsiktene til at ma
kromomentet holder seg oppe. Vi drifter opp og netto øker eksponeringen 
noe igjen, og er igjen overvektet i aksjer.
 
Obligasjoner – Undervekt
Globale statsobligasjoner falt tydelig januar med tydelig renteoppgang. 
Ekspansiv finanspolitikk i en sensyklisk fase løfter inflasjonsrisikoen og 
utsiktene ytterligere. Vi er fortsatt undervektet statsobligasjoner

Pengemarked – Normalvekt

Innholdet i denne rapporten er kun ment som service til markedet. Storebrand Asset Management AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informa-
sjonen. Uttrykk for forventninger til fremtiden må ikke vurderes som løfter eller garantier fra Storebrand. Omtale av enkeltselskaper er ikke ment som 
noen kjøpsanbefaling overfor investorer. Storebrand tar ikke ansvar for tap eller skade som følge av bruk av informasjonen i denne rapporten. Storebrand 
avstår fra investering i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, produk-
sjon av landminer, klasebomber, atomvåpen og tobakk.
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Etter flere år med ekstrem stimuli i USA, er man i gang med å norma
lisere pengepolitikken noe. Fokuset skifter fra mindre pengepolitikk 
og til mer ekspansiv finanspolitikk. De økonomiske utsiktene i USA 
har dermed blitt betydelig oppjustert de siste månedene, etter å 
ha ligget relativt stabile gjennom fjoråret. Oppjusteringene skyldes 
i stor grad den vedtatte skattereformen. Dette har bidratt til å løfte 
forventet konsensus BNPvekst i USA i 2018 fra 2.4 prosent til nå 2.7 
prosent, noe som er godt over trend og potensiell vekst. Den lenge 
og mye omtalte skattereformen inneholder blant annet skattekutt for 
bedrifter fra 35 til 21 prosent og skattekutt for husholdninger. Dette 
gir en BNPimpuls på 0.3 prosentpoeng i 2018 og 0.2 prosentpoeng 
på BNP i 2019. I tillegg tror flere på økt offentlig forbruk og infrastruk
turinvesteringer også, som i så fall øker impulsen fra finanspolitikken 
ytterligere. Ekspansiviteten i finanspolitikken kan også måles ved å se 
på budsjettunderskuddet, som nå forventes å øke fra rundt 3 prosent 
til rundt 4-5 prosent av BNP de neste årene. Altså finansieres politik
ken gjennom økt statsgjeld i en sensyklisk fase hvor arbeidsledigheten 
allerede er på rekordlave nivåer. Sjelden i historien har man sett så 
ekspansiv finanspolitikk med så lave arbeidsledighetsrater og når 
økonomien går såpass godt. Frykten er at lønnsveksten og dermed 
inflasjonen vil tilta fremover

Tydelig renteoppgang
I forhold til normaliseringen av pengepolitikken så har styringsrenten 
i USA allerede blitt hevet flere ganger. Balansen til sentralbanken 
(Fed) har også blitt bygget gradvis ned etter all pengetrykkingen, 
med en stadig høyere takt som økes hvert kvartal. Det forventes 
nå ytterligere tre eller fire rentehevinger i år, hvor neste kommer 
allerede i mars. Lengere globale statsobligasjonsrenter –spesielt i 
USA  har også kommet tydelig opp, etter å ligget i et relativt stabilt 
intervall gjennom fjoråret. Godt makrobilde, utsikter til oppbrem
sing av global pengetrykking, og finanspolitisk stimuli i USA som kan 
resultere i høyere inflasjon, sender dermed globale renteutsikter 
kraftig opp. Høyere renter vil etter hvert kunne dempe etterspørse
len i husholdningene og bedriftene. Balansegangen der avhenger i 
stor grad av inflasjonsutviklingen fremover.

.. men dollarfallet fortsetter
Til tross for opprevisjoner av vekstutsiktene og økende rentediffe
ranse mot resten av verden i USA, har dollaren fortsatt å falle mot de 
fleste valutaer. Etter en pause i siste kvartal i fjor, har svekkelsen vart 
siden begynnelsen av 2017. Flere forhold som bedre vekstutsikter 
utenfor USA, lavere volatilitet og økt risikoappetitt, samt spekula
sjoner om ny dollarpolitikk for å fremme handel, er trolig årsakene 
bak dollarsvekkelsen. En relativt sterkere euro som følge av bedre 
vekstutsikter der kombinert med uttopping av politisk risiko  hvor 
man tidligere tvilte på Eurosamarbeidet og fremtiden for euroen – er 
trolig også medvirkende til det generelle dollarfallet

Nøkkeltall pr 31.01.2017 
(målt i lokale valutaer)

Aksjer globalt (msci) Januar 2017 
Alle markeder 4,1 % 19,8 %
Utviklede markeder 3,8 % 18,5 %
Fremvoksende markeder 6,8 % 30,6 %

Regioner (msci)  
NNord-Amerika 5,3 % 20,4 %
Europa 1,1 % 13,1 %
Asia og Oceania 1,4 % 19,7 %
Norden 1,0 % 12,6 %
 
Land  
USA (S&P 500) 5,7 % 21,1 %
Japan (Nikkei 225) 1,5 % 19,1 %
Storbritannia (ETOP 100) 1,3 % 9,3 %
Tyskland (GDAX) 2,1 % 12,5 %
Sverige (OMXS30GI) 1,0 % 7,7 %
Norge (OSEBX) -0,4 % 19,1 %
 
Renteavkastning Norge  
3 mnd stat (ST1X) 0,0 % 0,5 %
3 år stat (ST4X) -0,5 % 1,4 %
5 år stat (ST5X) -0,9 % 2,1 %
 
Valuta (økning er NOK-svekkelse)  
NOK pr EUR -2,6 % 8,2 %
NOK pr USD -6,3 % -6,8 %
NOK pr GBP -1,4 % 3,9 %
NOK pr JPY -3,1 % -2,6 %
NOK pr SEK -2,2 % 5,4 %

Aksjemarkedet
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USA Europa Japan Norge

Fra pengepolitisk til finans
politisk stimuli

Investeringsdirektør Dagfin Norum 
ser at budsjettunderskuddet i USA 
øker tydelig med den ekspansive 
finanspolitikken.



Globale aksjer – overvekt
Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med nesten 4 
prosent i januar. Oppgang i amerikanske aksjer som utgjør majoriteten 
i indeks kombinert med dollarfall, gjør at oppgangen er mer moderat i 
andre valutaer hvor det ikke er valutasikring. Videre bedring i makrobil
det, inntjeningsutsiktene og moderat inflasjonspress, gjør at risikoappe
titten holder seg høy. Ekspansiv finanspolitikk og skattereformen i USA 
forlenger også utsiktene til at makromomentet holder seg oppe. Vi har 
latt aksjeeksponeringen drifte opp og netto økt eksponeringen i slutten 
av måneden. Det betyr at vi igjen er overvektet globale aksjer 

Norske aksjer –overvekt
Oslo Børs falt marginalt i januar. Selv om oljeprisen holder seg høy og nær 
70 dollar per fat, tynger en sterkere krone norske aksjer. Spesielt med 
dollarfallet i tillegg, har norske kroner styrket seg med nesten 10 prosent 
siden desember. Men også mot euro har kronen styrket seg. Dette går 
utover selskaper med inntjening i utenlandsk valuta. Oslo Børs er tilbake 
på novembernivå og sist vi var overvektet. I tråd med globale aksjer går vi 
tilbake til overvekt norske aksjer.

Fremvoksende økonomier (EM) – overvekt
Aksjemarkedene i EM har startet nyåret med å utprestere industri
landene som i 2017. Aksjemarkedene spesielt i Kina, men også i Brasil 
og Russland har startet sterkt. Svakere dollar og høyere råvarepriser 
kombinert med høy risikoappetitt har historisk sett favorisert EM. I 
tillegg fortsetter veksutsiktene i land som SørKorea og Taiwan å trekke 
oppover. I tråd med globale aksjer går vi også til overvekt aksjer i EM

Globale obligasjoner – undervekt
Globale statsobligasjoner målt ved JPM GB Index falt med 1 prosent i 
januar, og hadde sin verste måned siden november 2018 og da Trump 
vant valget. Deler av fallet kan tilskrives Trumponomics og den ekspansive 
finanspolitikken som ble vedtatt i desember. Men spekulasjoner om at 
ECB vil varsle slutten på kvantitative tiltak om noen måneder på grunn av 
det gode makrobildet bidrar trolig også. Vi er fortsatt undervektet globale 
statsobligasjoner

Norske obligasjoner - undervekt 
Norske statsobligasjoner målt ved ST4X fulgte utlandet og falt med 
0.5 prosent. Norske makrotall har kommet på den positive siden, med 
blant annet høyere enn ventet inflasjon og fortsatt høy kredittvekst. 
Kronen handelsvektet har derimot styrket betydelig siden nyttår, og vil 
dempe inflasjonsutsiktene noe. Frykten for kraftig fall i boligmarkedet, 
ser derimot ut til å ha avtatt noe. Vi er fortsatt undervektet norske 
statsobligasjon.

Markedsutsikter

Oljepris og valutakurser

Sentralbankrenter 3 mnd renter

10 års renter
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Olav Chen
Senior  
porteføljeforvalter 



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets 
risiko og kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Storebrand Kombinasjon har som mål å oppnå langsiktig merav
kastning utover fondets referanseindeks. Fondets investeringer 
gjøres primært gjennom å kjøpe andeler i andre fond forvaltet av 
Storebrand. Hele fondsbredden benyttes; aktive aksje og rente
fond, modellbaserte faktorfond og indeksfond.  Forvalter kan skape 
meravkastning ved å variere  aksjeandelen mellom 30 og 70 prosent, 
med 50 prosent som normalposisjon. Verdipapirfondet gir ekspo
nering i tråd med markedssynet som beskrives i denne rapporten. 
Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. 
Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige 
investeringer.

Fakta om fondet     
Forvalter   Olav Chen   
Investeringsområde Globalt   
Referanseindeks  MSCI W (34%), OSEBX (16%), ST1X (50%) 
Minstetegning  NOK 100   
Forvaltningskapital  612 millioner kroner
Forvaltningshonorar (årlig) 0,8 % 
Valutasikring  Nei   
UCITSstatus  UCITS   
ISIN   NO 0010302854

Storebrand Kombinasjon
31. januar 2018

Storebrand Kombinasjon Referanseindeks
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 Avkastning  Fond Indeks Differanse

Hittil i år -0,6 % -0,5 % -0,1 %

Siste mnd -0,6 % -0,5 % -0,1 %

Siste 3 mnd 0,7 % 0,9 % -0,2 %

Siste 12 mnd 9,6 % 8,7 % 0,9 %

Siste 3 år (årlig) 7,2 % 6,0 % 1,2 %

siste 5 år (årlig) 10,1 % 8,8 % 1,3 %

2016 4,6 % 3,9 % 0,7 %

2015 8,8 % 7,1 % 1,7 %

2014 11,7 % 10,9 % 0,8 %

2013 18,4 % 16,5 % 1,9 %

2012 6,9 % 6,0 % 0,9 %

2011 -4,8 % 0,3 % -5,1 %

2010 15,8 % 8,6 % 7,2 %
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Storebrand Likviditet

Storebrand Norsk Kreditt IG

Storebrand Rente+

Storebrand Høyrente

Storebrand Global Indeks

Storebrand Indeks - Norge

Storebrand Optima Norge

Storebrand Global…

Delphi Global

Fondets investeringer

Aktivasammensetning
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Storebrand Asset Management AS
Professor Kohts vei 9
Postboks 484, 1327 Lysaker
Telefon 915 08 880
storebrand.no

Om markedsrapporten

Som langsiktig investor bør du ha en balansert portefølje av ulike aktivaklasser, 
sektorer og geografiskeregioner. Denne vil være forskjellig for ulike investor
er avhengig av investeringshorisont og risikovilje. I denne rapporten omtales 
hoved sakelig aksje-, obligasjons- og pengemarkedene. Alternative investeringer 
slik som eiendom og private equity, vil ikke bli omtalt systematisk i rapporten, 
men slike produkter bør også inngå i en langsiktig investeringsportefølje.

Valutaeffekter
Den anbefalte allokeringen er basert på forventet utvikling målt i norske kroner. 
Anbefalingene tar utgangspunkt i at investeringene ikke er valutasikret.
 
Skatt og kostnader
Avhengig av aktivaklasse og skattemessig  plasseringsregime kan det være ulike 
kostnader knyttet til endring av investors portefølje. Slike kostnader er det ikke 
tatt hensyn til i våre vurderinger.

Rådgivning
Kontakt din personlige rådgiver eller vårt kundesenter på telefon 08880  
valg 1 - 3 - 1. Institusjonelle kunder kan kontakte oss på ik@storebrand.no 
 eller gå til www.storebrand.no/sam for mer informasjon.

86042    01/2018 


