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Handelskrigen har igjen stått i fokus denne uken hvor både USA og Kina har truet
med ytterligere tariffer fra begge hold, i tillegg til de annonserte straffetollene forrige
uke. Uroen mellom Kina og USA har preget både Europeiske, Asiatiske og
Amerikanske markeder negativt. I tillegg har Norges Bank og Bank of England hatt
rentemøte, samt at OPEC har holdt møte vedrørende en potensiell økning i
oljeproduksjonen fra samarbeidslandene.
Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 0,5% for denne gangen, men
sentralbanken var klokkeklar på at renten mest sannsynlig vil settes opp ved møtet i
september. Markedet har forventet dette en god stund og dette ble derfor ingen
overraskelse. Derimot annonserte Norges Bank en noe mer haukete rentebane for
årene fremover som bidro til en styrkelse av den norske kronen og en oppgang i de
korte rentene. Markedet er dog noe tvilende til den nye rentebanen, da spesielt
inflasjonen har vært svak den siste tiden. Bank of England holdt også renten uendret
som var ventet på forhånd.
Donald Trump annonserte tidlig denne uken at han har ambisjoner om å innføre en
ytterligere straffetoll på 10% på kinesiske varer til en verdi av rundt 200 milliarder
dollar. Dette var da et svar på den kinesiske trusselen om ytterligere tariffer på
amerikanske varer annonsert forrige uke, vel å merke etter at Trump innførte sin
straffetoll på 25% på utvalgte varer. Kina truet raskt tilbake med ytterligere toll om
USA innførte de nye tariffene. Det er fortsatt små økonomiske konsekvenser om
truslene blir virkelighet, men markedene frykter konsekvensene denne konflikten
kan signalisere. Det er fortsatt en dialog mellom USA og Kina og kun tiden vil vise
hvilket utfall den aggressive taktikken til Trump vil gi.
OPEC møttes i dag for å diskutere oljeproduksjonsnivået i medlemslandene. I følge
Reuters så har nasjonene blitt enig om å øke produksjon til rundt 1 million fat per dag
fra og med juli. Analytikere sier at effektive produksjonsøkning vil mest sannsynlig bli
mellom 600.000 og 800.000 fat per dag. Crude Oil Futures er opp 2.65 prosent i dag
og det virker som markedet reagerer generelt positivt til utfallet av OPEC møte.
Utvalgte nøkkeltall i løpet av uken. USA:SALG AV BRUKTE BOLIGER M/M -0,4% I MAI
(VENTET +1,5%), USA:LEDENDE INDIKATORER M/M +0,2% I MAI (VENTET +0,4%),
EMU:FORELØPIG FORBRUKERTILLIT -0,5 I JUNI (VENTET +0,0), EMU:FORELØPIG PMISAMMENSTILT 54,8 I JUNI (VENTET 53,9).

Obligasjonsposisjoner
Klaveness Shipholding
Odfjell ASA
Stolt-Nielsen
Aker ASA
Ocean Yield
Color Group
Bonheur
Scatec Solar
Storebrand
Sparebank1 BV
Totens Sparebank
Sparebanken Møre
Sparebank1 SMN
Pareto Bank
Gaslog
Skudenes & Aakra Sparebank
Protector Forsikring
Wallenius Wilhelmsen
Teekay LNG Partners
Bank Norwegian
BW Offshore
Sparebanken Vest
Drangedal Sparebank
Haugesund Sparebank
Sparebank1 SR-Bank
Raufoss Industripark
Melhus Sparebank
Nortura
Landkreditt Bank
Dof Subsea
Sparebank1 Søre Sunnmøre
Rørosbanken
Obligasjoner totalt
Kontanter
Total portefølje

6,1 %
6,1 %
6,0 %
5,9 %
5,4 %
4,9 %
4,7 %
3,6 %
3,6 %
3,6 %
3,6 %
3,6 %
3,5 %
3,5 %
2,5 %
2,5 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,3 %
2,3 %
1,9 %
1,8 %
1,8 %
1,3 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,0 %
0,6 %
95,0 %
5,0 %
100,0 %

Vi har ikke gjort noen store endringer i porteføljen denne uken.
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