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Markedsoppdatering 

12. juni 2020
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Agenda

Fokus i dag:

• Markedsoppdatering

• Se opptak fra tidligere webinarer og oversikt over kommende webinarer

• Trykk her

https://www.forvaltningsbloggen.no/webinar/
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Om prognoser… disclaimer… 

“The only function of economic forecasting 
is to make astrology look respectable.”

“There are two kinds of forecasters: those 
who don’t know, and those who don’t know 
they don’t know.”

— John Kenneth Galbraith(1908-2006)
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Først litt atferdsfinans..

• Saueflokkmentalitet
• Kjøper det andre gjør eller når andre gjør det

• Motvilje mot å ta tap
• Selg vinnerne men behold taperne

• Innramming
• Måten noe er presentert påvirker beslutningen – «historisk avkastning er ingen garanti for 

fremtidig»

• Forankring
• Vektlegger et datapunkt ved en beslutning – en aksje som har falt?

• «Familiarity»
• Foretrekker aksjer/fond/markeder man kjenner

• Optimisme og overmot 
• Hyppige transaksjoner
• Mer informasjon fører til presisjon?
• Positive utfall er grunnet kompetanse
• Negative utfall er grunnet uflaks
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COVID-19 i verden – flatten the curve – nye tilfeller per capita (M)
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COVID-19 i Kina – ikke glem de friskmeldte
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COVID-19 i verden – flatten the curve
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Det amerikanske arbeidsmarkedet leverte overraskende (positive) tall forrige uke for mai

Det amerikanske jobbmarkedet

• Sysselsettingen falt med 20,7 millioner i 
april

• Forventningen for mai var et ytterligere 
fall på ca. 7,5 millioner og 
arbeidsledighet på 20%

• Jobbrapporten fra fredag:

• 2,5 millioner nye jobber

• Arbeidsledighet 13,3 %

• «misclassification error»

• Employed but absent from job…

• Gode nyheter til tross, veien tilbake til 
der vi var er antageligvis ganske lang

Nonfarm payrolls exclude the hiring of farm workers within the agricultural industry. In addition to farm workers, nonfarm payrolls 
data also excludes some government workers, private households, proprietors, and non-profit employees.
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Det amerikanske jobbmarkedet II
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Hva betyr dette videre?

Det amerikanske jobbmarkedet III

• USA har vært inne i den lengste økonomiske ekspansjonen 
noen sine

• Vil vi nå se den korteste resesjonen hittil?

• Det verste er bak oss, men veien tilbake er fortsatt lang

• Den verste utviklingen i arbeidsmarkedet har vist seg

• Hvor mange kommer tilbake i jobb i ukene/månedene 
som kommer

• I motsetning til andre resesjoner så er ikke denne drevet 
frem av strukturelle skjevheter

• «Selvpåført» lockdown

• Men det er ikke nødvendigvis en V-recovery, det vil ta 
tid for økonomien å se hva de sekundære effektene vil 
være
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Fryktindeksen – VIX
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Daglige bevegelser globale aksjer i år (%)..
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Daglige bevegelser globale aksjer på lengre sikt (%)..
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Utvikling aksjemarkedet hittil i år (LOKAL FX)
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Utvikling aksjemarkedet FRA BUNNEN (LOKAL FX)
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Utvikling globale aksjesektorer hittil i år (LOKAL FX)
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Utvikling globale aksjesektorer FRA BUNNEN (LOKAL FX)
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Utvikling sektor fordeling FTSE World
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Består markedet av flere enn 6 aksjer? 
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Utvikling valuta og råvarer hittil i år
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Utvikling valuta og råvarer FRA BUNNEN
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Utvikling aksjemarkedet hittil i år (NOK)
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Utvikling aksjemarkedet FRA BUNNEN (NOK)
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Utvikling rentemarkedet hittil i år
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Utvikling rentemarkedet hittil i år FRA BUNNEN
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Utvikling rentemarkedet per kredittrating hittil i år
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Utvikling rentemarkedet per kredittrating TOPP TIL BUNN (6-22 mars)
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Løpende avkastning i obligasjonsmarkedet – ved årsskiftet
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Løpende avkastning i obligasjonsmarkedet - NÅ
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Rasjonelle, økonomiske mennesker i praksis

“Lite 
tilbakesteg. 

Jeg er en
langsiktig
investor”

“Mulig
aksjemarkedet

ikke er for 
meg..”

“Aksjeplukking
er lett“

Optimisme

Spenning

Lykke Eufori

Bekymring

Fornektelse

Frykt

Desperasjon

Panikk

Kapitulasjon

motløshet

Depresjon

Håp

Lettelse

Optimisme

Maksimal finansiell
mulighet

Maksimal
finansiell risiko
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Utvikling aksje- og kredittmarkedet hittil i år
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Utvikling aksje- og kredittmarkedet hittil i år
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Utvikling aksje- og kredittmarkedet FRA BUNNEN
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Årlig utvikling (NOK) siste 10 år inkludert 2020
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Fall på minst 30% og påfølgende retur fra 1987 (S&P 500 lokal valuta)
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Aksjer og BNP utvikling
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The trouble with advice is

that it’s usually something 

you don’t want to hear



juni 2038

Spørsmål?
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Takk for oppmerksomheten!
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Viktig informasjon

Forvaltningshuset har utarbeidet denne presentasjonen etter beste skjønn og all informasjon og alle beregninger som gjelder fremtidige forhold er også basert på beste skjønn. 
Presentasjonen skal ikke tolkes som en anbefaling om å foreta en investering. Forvaltningshuset påtar seg ikke ansvaret for at informasjonen er riktig eller ufullstendig og 
fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som oppstår som følge av en investering 
som foretas på basis av det som beskrives i presentasjonen. Forvaltningshuset understreker at enhver investering i aksjer, obligasjoner, unoterte eiendomsinvesteringer og annen 
private equity medfører risiko for tap av hele eller deler av investeringen. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

Forvaltningshuset har konsesjon fra Finanstilsynet å yte følgende investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven § 2-1:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2

4. aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-4 første ledd

I tillegg har Forvaltningshuset konsesjon til å yte følgende tilleggstjenester:

1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter

3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av 
foretak

5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Selskapet har tillatelse til å stå som forvalter (nominee) i norske verdipapirregister.

Forvaltningshuset er medlem av verdipapirforetakenes sikringsfond og har interne retningslinjer for håndtering av interessekonflikter. For mer informasjon om Forvaltningshuset 
henviser vi til www.forvaltningshuset.no hvor også alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelige.


