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Denne uken ble det holdt mellomvalg i USA hvor Republikanerne beholdt majoriteten i
Senatet og Demokratene fikk flertall i Representantenes hus. Det vil si at USA har en
splittet kongress som vil gjøre det vanskeligere for Trump å få gjennomslag for egen
politikk. Allikevel rapporterer flere store nyhetsbyråer at både Demokratene og
Republikanerne er interesserte i bedre handelsbetingelser med Kina og at en splittet
kongress ikke nødvendigvis vil endre holdningen til handelskrigen. Samtidig meldes det at
demokratene ikke vil godkjenne økte tariffer og andre handelsbarrierer med allierte,
f.eks. Europa. Markedet reagerte generelt positivt på valgresultatene, spesielt industri,
fornybarenergi og helse relaterte aksjer. Oslo børs, DAX og Dow Jones gikk opp med hhv.
0,34%, 0,32% og 2,13%.
Den amerikanske sentralbanken hadde denne uken rentemøte, hvor det ble som ventet
bestemt å holde rentenivået uendret. Sentralbanken vil mest sannsynlig heve renten i
desember grunnet lavere arbeidsledighet og sterk lønnsvekst. I september forventet
sentralbanken tre rentehevinger neste år, markedet har forøyeblikket priset inn to
rentehevinger. Markedet er derfor noe usikker på hva sentralbanken vil si om rentebanen
under rentemøte i desember.
Kinas handelsbalanse viste et overskudd på $34,01mrd for oktober, mot ventet $35mrd.
De rapporterte også et oktober overskudd mot USA på hhv. $31,78mrd og totalt
$258,15mrd for 2018. Dette til tross for vanskeligere markedsforhold. Eksport økte med
15,6% år/år og overgår dermed estimatene på 11% vekst år/år. En svekket kinesisk Yuan
og en større ordreinngang før tariffene ble innført har vært store bidragsytere for økt
eksport. Markedet forventer at handelsbalansen vil svekke seg de neste månedene
ettersom ordreinngangen er avtagende. Import vekst kom inn på 21,4% år/år, mot ventet
14% år/år.
IMF har denne uken nedjustert den økonomiske veksten i Europa for 2018 og 2019. De
har tidligere antatt en vekst for 2018 og 2019 på hvv. 2,6% og 2,2%, men forventer nå en
2018 vekst på 2,3% og 2019 vekst på 1,9%. Endringen skjer på bakgrunn av bl.a.
handelsspenninger mellom USA og Kina, italiensk gjeldsnivå, ikke godkjente statsbudsjett
og pågående brexit forhandlinger. De rapporterer at disse faktorene vil kortsiktig
redusere investeringer og dermed tynge veksten. Langsiktig ser de større risiko i forsinket
finanspolitisk tilpasning, demografiske utfordringer og økende klasseforskjeller. Europa
Kommisjonen publiserte også sine fremtidsutsikter denne uken, de forventer en vekst i
2018 og 2019 på hhv. 1,9% og 1,7%.
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1 025,74
Portefølje per 8. November 2018
Obligasjonsposisjoner
Klaveness Ship Holding
Odfjell ASA
Stolt-Nielsen
Ocean Yield
Color Group
Ship Finance
Scatec Solar
Teekay LNG Partners
Aker ASA
Storebrand
Bank Norwegian
Sparebank1 BV
Totens Sparebank
Sparebanken Møre
Pareto Bank
Sparebank1 SMN
Gaslog
Skudenes & Aakra Sparebank
Kistefos
Raufoss Industripark
Protector Forsikring
BW Offshore
DOF Subsea
Bonheur
Nortura
Eika Boligkreditt
Wallenius Wilhelmsen
Sparebanken Vest
Drangedal Sparebank
Haugesund Sparebank
Sparebank1 SR-Bank
Melhus Sparebank
Höegh LNG
Landkreditt Bank
Sparebank1 Sunnmøre
Rørosbanken
Obligasjoner totalt
Kontanter
Total portefølje
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3,3 %
3,2 %
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2,3 %
2,3 %
2,2 %
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2,2 %
2,2 %
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1,8 %
1,6 %
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1,2 %
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1,1 %
0,9 %
0,5 %
99,0 %
1,0 %
100,0 %

Oljeprisen åpnet denne uken i $72,73 og står nå i underkant av $70. Oljeproduksjon i USA
er opp 2 millioner fat per dag år/år og opp 400.000 fat per dag uke/uke. Økt tilbud fra
USA kombinert med forventet avtagende etterspørsel og forlenget produksjon av iransk
olje har dratt ned oljeprisen denne uken. OPEC og Russland skal møtes nå til søndag for å
diskutere videre produksjon, markedet er usikkert på utfallet.
Utvalgte nøkkeltall: EMU: ENDELIG PMI-SAMMENSTILT 53,1 I OKT (VENTET 52,7),
TYSKLAND: ENDELIG PMI-SAMMENSTILT 53,4 I OKT (VENTET 52,7), FRANKRIKE: ENDELIG
PMI-SAMMENSTILT 54,1 I OKT (VENTET 54,3), ITALIA: PMI-SAMMENSTILT 49,3 I OKT
(TIDLIGERE 52,4), SPANIA: PMI-SAMMENSTILT 53,7 I OKT (TIDLIGERE 52,5), USA: ENDELIG
PMI-SAMMENSTILT 54,9 I OKT, NORGE: INDUSTRIPROD. -0,3% I SEPTEMBER PÅ
MÅNEDSBASIS, TYSKLAND: INDUSTRIPRODUKSJON M/M +0,2% I SEP (VENTET +0,1%),
EMU: DETALJHANDEL ÅR/ÅR +0,8% I SEP (VENTET +0,7%)
Handler: Ingen handler denne uken

Avkastning:
Uke 45
Hittil i mnd
Hittil i år
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0,04 %
0,08 %
2,58 %

