2. desember 2019

Se opp for svak NOK og ekstra stor nyttårseffekt i år
Sentralbanken i USA har advart om at det kan bli unormal uro i finansmarkedet
rundt nyttår. Normalt pleier finansmarkedene å bli mindre likvide utover i desember,
og

flere

investorer

velger

å

redusere

risikoeksponeringen

rundt

nyttår.

Sentralbanken i USA advarer om en ekstra stor usikkerhet i år. Foranledningen er
endringer i hvordan rentemarkedet fungerer i USA, etter mange år med fusjoner og
økt regulering. Det førte til en spesiell hendelse tidligere i år, da reporenten hoppet
til 10%. Sentralbanken måtte trå til med kriselikviditet for å presse renten ned igjen.
Siden norske banker låner mye i USA kan det blir noe smitte inn i Norge. Selv om
vi tror det er lite sannsynlig, og Norges Bank ville trådt til for å motvirke en slik
effekt, så er det verdt å følge med.
Fredag meldte Norges Bank at de vil fortsette å kjøpe norske kroner for 700
millioner hver dag til og med den 13.desember. Merk at når den største enkeltkjøper
av norske kroner trekker seg ut av markedet, og de underliggende kapitalstrømmer
da trolig vil domineres av aktører som kjøper utenlandsk valuta, så kan vi få en
videre kronesvekkelse fra og med 14. desember og frem til nyttår.
De viktigste hendelser å følge med på ute fremover er:
•

Get Brexit Done: Den 12. desember er det valg i UK, og det ventes at de
konservative vil vinne et tilstrekkelig flertall, slik at de får mandat til å
gjennomføre Brexit. En ny avtale må passere det britiske parlamentet før
det kan presenteres for EU innen fristen 31. januar. Uten et klart flertall
kan det gi ny usikkerhet og uro rundt GBP.

•

Stagnasjon i Europa, hva kan gjøres for å stimulere vekst når renten
allerede

er

null?

Den

nye

sentralbanksjefen,

Christine

Lagarde,

oppfordret EU landene til å investere mer og bidra til økt aktivitet i Europa.
Data tyder på at svakheten i industrien nå sprer seg til tjenestesektoren. I
Tyskland skal bilindustrien kutte 50 000 ansatte. Lagarde oppfordret til økt
investeringer i infrastruktur, R&D og utdanning. Utspill fra den franske
president Macron om å styrke forsvaret i Europa, kan være en politisk
åpning for aksept for økt pengebruk. Det samme gjelder den nye EUkommisjonens leder, som har oppfordret til omfattende investeringer innen
det grønne skiftet. Når UK forlater EU, mister de som ønsker mindre stat,
mer marked og mer konkurranse en alliert, noe som kan svekke europeisk
vekstkraften ytterligere på sikt. I tillegg må de andre landene dekke opp
UKs bidrag til det felles EU-budsjettet, og Tyskland får største regning.
•

Regjeringskrise

i

Tyskland?

I

helgen

var

det

nyvalg

i

regjeringskoalisjonspartiet, det sosialdemokratiske partiet. De valgte ny
ledelse som ønsker å gå ut av regjering.
•

Handelskonflikten mellom USA og Kina og svakere vekst i Kina.
Veksten i Kina sakker av, og det har blitt økt pengebruk over
statsbudsjettet for å stimulere veksten. Det kan gi positive ringvirkninger
til global vekst.

Elisabeth Holvik
Sjeføkonom
SpareBank1 Gruppen
www.sparebank1.no

NY ALL

TIME HIGH FOR AMERIKANSKE AKSJER

Aksjemarkedet satte forrige uke ny all-time high i USA, og har der steget tre måneder på rad. S&P steg 3,4%
i november og så langt i år har S&P 500 steget vel 25%, mens aksjemarkedet i Europa, målt ved den brede
Eurofirst 300 er opp vel 20% så langt i år. Rentekutt i slutten av oktober og økt tro på at det vil bli en form
for avtale mellom USA har gitt økt optimisme. Bedriftene i USA melder om bra inntjening og selv om en venter
svakere vekst neste år i USA, så tjener bedriftene bra. Antall fusjoner er det høyeste siden år 2000, som vist
i figuren under til høyre. Noen frykter at det er et tegn på at toppen i aksjemarkedet nærmer seg siden
selskaper da tenderer til å vokse ved å kjøpe andre selskaper, heller enn å vokse organisk. Historisk har
perioder med rekordmange fusjoner og oppkjøp vært en ledende indikator på aksjenedtur, som det var i
1999/200 og i forkant av 2008. På den andre siden var 2015 et rekordår for oppkjøp og fusjoner, uten at det
ledet til et kraftig fall. Rentekutt gir og færre alternativer til å invester
Bill Gross, tidligere leder av Pimco, advarte i forrige uke om at det vil bli mer krevende å oppnå avkastning
neste år. Gross pekte på at for det første så har sentralbanker blitt bekymret for den langsiktige negative
effekten av lave renter, og derfor vil være forsiktige med å kutte renten videre. For det andre så har den
positive effekten på økonomien av skattereformen avtatt. Skal en få ytterligere effekt på økonomien må
underskuddet på statsbudsjettet øke kraftig, noe som er problematisk med tanke på at det allerede er på over
4% av BNP (i Norge er underskuddet på 8 % før vi henter penger fra oljefondet). Et tegn på økt forsiktighet
blant investorer er at flere nå tar profitt og trekker seg ut av kredittobligasjonsmarkedet med lav rating,
såkalte junk bonds. Så langt i år har slike obligasjoner steget med rundt 12%, målt ved en indeks av slike
obligasjoner (Ice Data Service Junk bond index). De siste ukene har rentene steget på obligasjonene med
lavest rating, et tegn på at færre ønsker å investere. Mens det for et par år siden stort sett var energiselskaper
som hadde betalingsproblemer, er det nå problemer i flere bransjer, og særlig handelsbedrifter sliter i
konkurranse med nettbutikker.
Veksten i Kina har sviktet under handelskonflikten. I motsetning til 2016 har kinesiske myndigheter unngått
en ny runde med kraftig vekst i kreditt som mottiltak, og heller denne gang brukt finanspolitikken.
Underskuddet på statsbudsjettet har økt fra rundt 3% i 2018 til rundt 6,5%. Tar en med også kommuner og
delstater og andre statlige foretak, er underskuddet nå større enn i etterkant av krisen i 2018. Den kraftige
finanspolitiske stimuli vil gradvis påvirke Kinas etterspørsel etter råvarer mm og bidra positivt til global vekst.
Oljeprisen falt fredag i forkant av OPEC møtet denne uken, men er fortsatt på over USD 60 pr fat. USA ble i
september for første gang siden 19540 tallet nettoeksportør av olje. Oslo Børs er så langt i år opp vel 10%.
Sentralbanken i USA har advart om økt usikkerhet i rentemarkedet før nyttår, med mulig renteoppgang.
Tilsvarende økt usikkerhet kan det bli om den norske kronen før nyttår. Norges Bank vil i desember til og med
13. desember kjøpe norske kroner for 700 millioner. Når de ikke lenger kjøper kroner etter 13. desember kan
kronen bli betydelig svakere frem til nyttår.
Utviklingen aksjemarkeder i år

Fusjoner og oppkjøp i USD tusen milliarder
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BREXIT AVKLARING ETTER VALGET 12. DESEMBER?
Meningsmålinger tyder på at det blir en klar valgseier til de konservative. Det vil gi regjeringen et tydelig
mandat for å få gjennomført Brexit, eller «Get Brexit done» som de konservatives slagord er i valgkampen. I
en meningsmåling fra YouGov forrige onsdag, viste den det største flertall for de konservative på mer enn 30
år. Blir valgresultatet i nærheten av det, vil Boris Johnson ha et klart mandat for å ta UK ut av EU.
Neste skritt vil da være å få en avtale om Brexit gjennom det britiske parlamentet innen 31. januar. EU utsatte
datoen for å iverksette artikkel 50 til den 31. januar, så UK må komme tilbake til EU med et svar innen det.
Årsaken til at flere trolig vil stemme på de konservative denne gang er at Labour har lagt frem et manifest for
en politikk som vil innebære et kraftig skritt i sosialistisk retning, og mange frykter høyere skatt og en mye
større offentlig sektor. Med solid ledelse på meningsmålinger, er trolig den største risikoen for Boris Johnson
knyttet til uforutsette politiske utspill fra Donald Trump under NATO møtet i UK denne uken. Kommentarer
om bilaterale handelsavtaler mellom USA og UK som inneholder uttalelser om det britiske offentlige
helsesystemet (NHS), vil kunne skape usikkerhet og skepsis til den «fantastic» Johnson, som Trump omtalte
Boris i et intervju 31. oktober. Etter Brexit, er NHS det flest velgere er opptatt av. Markedet priser inn en høy
sannsynlighet for et konservativt flertall og en Brexit. Men, med erfaring fra svak predikasjonskraft fra
meningsmålinger, tar markedet høyde for økt volatilitet og en uavklart politisk situasjon også etter valget.
UK: consumer confidence og BNP

UK: rekordlav ledighet og høy sysselsetningsgrad

Kilde: SpareBank1, Macrobonds

EU er samlet og forberedt
I følge Financial Times er EU både samlet og forberedt til å forhandle med UK. Handelen mellom UK og EU
utgjør mellom 600 og 700 pund, og det må forhandles om alt fra handel, forsvar, flytrafikk, togførere, sjø,
toll, og terrorbekjempelse. Det vil være en overgangsfase frem til utgangen av 2020, om ikke UK ber om en
utsettelse.
Fordelen for UK er at UK allerede har implementert standarder og regler som vil være en forutsetning for
handelsavtaler. UK og EU har et utgangspunkt for forhandlinger i den 27 siders politiske avtalen som ble
inngått i oktober. EUs sjefforhandler Michel Barnier har uttalt at om UK avviker fra EUs regler for å gjøre
britiske selskaper mer konkurransedyktige, så vil EU svare med å begrense markedsadgangen.
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STAGNASJON I EUROPA?
Ratingbyrået Fitch advarer i forrige uke om at Eurosonen er i fare for å bli «japanisert». Det betyr at økonomisk
vekst stagnerer, prisveksten stopper opp og gjelden øker. Risikoen er størst for Hellas, Italia og Portugal.
Tidligere i uken nedjusterte EU kommisjonen sitt anslag for BNP vekst for i år til 1,1%, og for de to neste
årene til 1,2%. EU kommisjonen kom med en klar advarsel om at landene i EU må være klar til å møte svakere
vekst fremover. Både den nye sentralbanksjefen, Christine Lagarde, og den nye lederen av EU-kommisjonen,
Ursula von der Leyen, har lagt press på land i EU med overskudd på statsbudsjettet (og særlig Tyskland og
Nederland) til å bruke mer penger over statsbudsjettet for å stimulere veksten i Europa. Større
budsjettunderskudd samlet for euroområdet betyr økt statsgjeld, og over tid svakere vekstkraft. Det Europa
trenger er strukturelle reformer og incentiv til produktive investeringer. En plan for økt investering i det grønne
skiftet kan bidra til økt vekstkraft. Men, forslag om å avvike normale kredittvurderinger og gi lavere renter til
«grønne» prosjekter risikerer å underminere kraften i finansmarkedet. Da burde det heller innføres en
karbonavgift, og så la det være opp til markedet å styre kapitalen der den kan gjøre mest nytte for seg.
Macrons oppfordring til at EU må øke forsvarsbudsjettene for å oppfylle forpliktelsene overfor NATO vil bety
at offentlige utgifter vil måtte økes betydelig. På toppen jobbes det med initiativ i EU for å møte konkurransen
fra Kina, og Ursula pekte i et intervju fredag på at Europa har mye av teknologien som er kritiske for den
grønne veksten. Svak vekst og større statsgjeld betyr at rentene i Europa trolig vil bli holdt på rekordlavt nivå
i svært lang tid fremover.
Europas underliggende problem
Det underliggende problemet i Europa er svak vekstkraft, primært som følge av at fødselsratene er rekordlave
og at de eldre lever lenger. Dermed eldes befolkningen raskt, og en får ikke særlig vekst i arbeidsstyrken. De
siste årene har det i tillegg komme en god del flyktninger til Europa som i svært liten grad har blitt integrert
i arbeidsstyrken. Innføringen av en felles euro gjorde at land i sør med svak produktivitetsvekst fikk tilgang
på å låne til en like lav rente som Tyskland. Det bidro til høy kredittvekst, som igjen drev opp lønn- og
kostnadsnivå og bidro til høye boligpriser. Veksten har de siste ti år blitt holdt kunstig oppe av rekordlave
renter og pengetrykking. Foreløpig har ikke Europa opplevd deflasjon slik som Japan har. I Japan har
statsgjelden økt fra 65% i 1991 til 233% i fjor. Kredittratingbyrået Fitch har nedgradert Japans statsgjeld fra
AAA til A. I følge en analyse fra Fitch, gjengitt i Financial Times, vil en full japanisering av Europa bli svært
krevende for ECB, siden ECB har begrensinger på hvor mye de kan kjøpe av enkeltlands statsgjeld. For tiden
er det et tak på 33% for enkeltlands statsgjeld. Mangel på felles institusjoner som banksikringsfond, og
mulighet til å støtte enkeltland med overføringer fra andre enkeltland i euroområdet, vil gjøre det svært
vanskelig for ECB å bidra på tilsvarende måte som sentralbanken i Japan har kunnet. Den økende kulturelle
og politiske spenningen mellom EU-land vil gjøre det krevende å få gjennomført nødvendige reformer for å
ruste EU for nye kriser eller vedvarende svak vekst ala Japan.
Hva kan vi lære fra Japan?
Japan var det første land i verden som opplevde fall i befolkningen, stagnerende vekst og deflasjon.
Statsminister Shinzo Abe etablerte et økonomisk program i 2012 som hadde tre spydspisser; 1) ekspansiv
pengepolitikk, 2) ekspanisv finanspolitikk, og 3) strukturelle reformer for å øke vekstkraften i økonomien.
Målet var å løfte veksten etter nær 20 år med stagnasjon. Med ekspansiv penge og finanspolitikk har veksten
blitt stabilt positiv. Selv om veksten i BNP har vært lav, så er BNP veksten pr capita høy siden befolkningen
faller. Levestandarden har derfor økt. Tilsvarende har Inflasjonen vært svært lav, så kjøpekraften har blitt
bevart til tross for lavt rentenivå på sparepengene. Det positive er at gjelden har stabilisert seg. Svakheten
har vært at det er blitt gjort svært lite mht strukturelle reformer. Lave renter har gjort at det ikke er blitt noe
press på politikerne fra det som normalt skjer nå et lands statsgjeld stiger og kredittverdigheten faller, nemlig
at rentene stiger. Tvert imot har sentralbanken vært svært aktiv og kjøpt opp statsobligasjoner, slik at rentene
har forblitt på rekordlave nivåer. Sentralbanken i Japan er den sentralbank som har gått lengst i å kjøpe opp
statsgjeld og øke balansen. Så om en skal tenke at en har noe å lære fra Japan, så er det hvor vanskelig det
er å få gjennom strukturelle reformer i et demokrati, og at det heller er fristende å bruke sentralbanken for
alt det er verdt 😊
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Ny retning for sentralbanken i Europa (ECB)
Den nye sentralbanksjefen, Christine Lagarde, har i sterke ordelag tatt til orde for at enkeltland i EU må bruke
mer penger over statsbudsjettet for å stimulere økonomien. I hennes første viktige tale sa Lagarde at Europa
har en «moment of opportunity» til å håndtere handelskonflikter og teknologisk disruption. Men, hun minnet
om at selv om ECB vil bidra til å stimulere økonomien i Euroområdet, så kan, og skal ikke, pengepolitikken
være det eneste verktøy. Hun oppfordret særlig til å vri økonomiene bort fra et for stort fokus på eksport.
Lagards tale blir oppfattet som en klar melding til politiske ledere i Europa om at ECB ikke har særlig mer å
bidra med for å stimulere veksten. OECD kom med nye tall for global handel i Q3 i forrige uke som viste at
handel med varer falt i 80% av de 50 land OECD følger. Importen falt i USA og alle de store land i Asia
inkludert Kina. Handelskonflikten får med andre ord effekt. OECD peker på at det er EU som er hardest rammet
av fallet i handel. Eksport fra EU falt med hele 1,8% i Q3 sammenlignet med kvartalet før, og import falt med
0,4%. Mange land i Europa er svært åpne og avhengig av handel. I Tyskland utgjør handel hele 87% av BNP,
mot kun 27% i USA. Usikkerhet rundt både Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina har gjort at
mange bedrifter utsetter investeringer. I følge en undersøkelse gjort på oppdrag fra den europeiske
investeringsbanken (EIB) sa hele 70% av bedriftene at usikkerhet om handel var en grunn til å utsette
investeringer.
Lagarde pekte spesielt på behovet for mer «produktive» investeringer over statsbudsjettet og at økt
investeringer i det grønne skiftet. Hun uttrykte at hun ville se på sentralbankens mandat, og muligens
inkludere klima. Hun fikk umiddelbart etter talen svar fra den mektige tyske sentralbanksjefen, Jens
Weidmann, som sa at han ville gå imot ethvert forsøk på å endre sentralbankens mandat hvis det ville føre til
at rentene ville bli holdt vedvarende lave.
Euroområdet: KPI, inflasjonsmål, styringsrente, bankenes innskuddsrente i ECB og pengemarkedsrenten

Kilde: SpareBank1, Macrobonds

Økt skepsis mot Kina øker viljen til felles investeringer i Europa
I mars uttalte EU-kommisjonen at Kina var en økonomisk konkurrent og «a systemic rival promoting
alternative models of governance». Særlig aktiv er diskusjonen i EU-land med svak økonomi som Hellas, Italia
og en del østeuropeiske land. Kina kaller invitasjonen til EU-land om å delta i Belt and Road prosjektet for
«17+1», med mål om å knytte Kina til Europa. Frykten er at Kina vil spille enkeltland opp mot hverandre og
føre en splitt og hersk strategi. Foreløpig har Europa investert mer i Kina, enn Kina har investering i Europa.
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I en rapport fra Vienna Institute for International Economic Studies, referert til i Financial Times fredag,
fremmer de forslag om at Europa bør etablere sin ege europeiske silkevei, og de anbefalte to strekninger, en
fra Lisboa til Ural, og en fra Milano til Volgograd og Baku. Det vil kreve investeringer for til sammen EUR 1000
mrd i klimavennlig infrastruktur som tog, og veier tilpasset elbiler. Som Financial Times peker på i sin leder
der prosjektet omtales, så vil denne type økt kontakt innad i EU gi støtte til fortellingen om at EU er en felles
enhet og dermed kan innbyggerne se konkrete resultat av det felles prosjektet. Ved å etablere felles prosjekt
og felles investeringsfond med tanke på å stagge Kinas urettferdige konkurranse med europeiske selskaper,
vil det kunne gi politisk aksept for økt offentlig pengebruk i EU-land. Et eksempel på felles investeringsprosjekt
innad i EU er innen romfart. Forrige uke ble budsjettet for The European Space Agency (ESA) økt med hele
45% til EUR 12,5 mrd for de neste 3 år. Det er første gang på 25 år at det har vært en nevneverdig økning i
støtten til ESA. Et av prosjektene er Copernicus, som vil bli verdens mest avanserte jordobservasjonsprogram
med mulighet til å observere klimaendringer og forurensing. UK økte også sin økonomiske støtte til
programmet med 23% til EUR 1,65 mrd og bidrar dermed med 12% av budsjettet, og det blir sett på som en
bekreftelse på at UK ønsker og vil bidra til et godt samarbeid også etter en eventuell Brexit. De største
bidragsyterne til ESA er Tyskland (23%), Frankrike (19%) og Italia (16%).
Europa: FDI fra Kina

Tyskland: kraftig fall i forventninger, IFO bedrifter

Kilde: SpareBank1, Macrobonds, BBC

Nye politiske ledere i Tyskland, hva kan det bety?
Det Sosialdemokratiske partiet, som er koalisjonspartner med Merkels Kristendemokrater, valgte ny politisk
ledelse i helgen. Overraskende ble to lite kjente personer med klart ståsted langt til venstre i partiet valgt.
Det kan skape trøbbel for koalisjonen, og føre til regjeringsskifte. Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken ble
valgt fremfor de mer sentrumsorienterte og velkjente politikerne Olaf Scholz, som er finansminister, og Klara
Geywitz fra Øst-Tyskland. Scholz og Geywiz ønsket å forbli i koalisjonen med CDU, mens de to som ble valgt
ønsker å revurdere om de skal forbli i regjering, og har tidligere uttrykt ønske om å gå ut av regjeringen.
Skulle SPD forlate koalisjonen, kan regjeringen fortsette å regjere videre i en mindretallsregjering, eller Merkel
kan forsøke å finne nye samarbeidspartnere. Det viste seg jo svært vanskelig, så det er ikke usannsynlig at
det i så fall vil bli et nyvalg. Trolig vil regjeringsspørsmål bli det store politiske tema fremover i Tyskland, og
vil kunne legge press på de som ønsker å øke offentlig utgifter og avvike fra den selvpålagte
overskuddspolitikken i statsbudsjettet.
Tyskland må ta en større byrde for å dekke innbetalingene som før ble tilført EU-budsjettet fra UK. Trolig vil
Tyskland måtte doble sitt bidrag til felles EU-budsjett om UK går ut. I dag betaler Tyskland EUR 15mrd, men
må trolig belage seg på å betale hele EUR 33 mrd i 2027 etter Brexit. Tallene er med utgangspunkt i at det
felles EU-budsjettet skal økes til 1,11% av det felles BNP for EU-landene i perioden 2021 til 2027.
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NYTTÅRSURO I RENTEMARKEDET OG SVAKERE NOK?
Som vi skrev i forrige rapport så er det grunn til å tro at kronen vil svekke seg ytterligere mot nyttår når
Norges Bank slutter å kjøpe kroner på vegne av Finansdepartementet. Fredag annonserte Norges Bank at de
vil kjøpe kroner for 700 millioner hver dag til og med 13. desember. Etter den 13. desember vil det derfor
være stor sannsynlighet for en videre kronesvekkelse når den største enkeltkjøper av kroner trekker seg ut
av markedet. Sentralbanken i USA advarte i forrige måned om at de korte pengemarkedsrentene kan stige
før nyttår, som følge av at pengemarkedet i USA har endret seg gradvis som følge av fusjoner og reguleringer.
Siden det norske pengemarkedet får mye av sine innlån fra det amerikanske rentemarkedet vil vi advare om
at en slik uro og stigende korte renter i USA også kan smitte inn i det norske markedet. Det er langt fra
sikkert, men verdt å ta høyde for og være ekstra tidlig ute i år om handler skal gjøres. Generell uro i
finansmarkedet har historisk vært negativt for den norske krone, og om det skulle bli uro i rentemarkedet i
USA i forbindelse med nyttår kan det gi støtet til en ytterligere kronesvekkelse.
Gradvis endring i det korte pengemarked i USA
Før krisen i 2008 styrte sentralbanken i USA (Fed) renten gjennom Fed Funds markedet. Etter krisen og
implementering av QE programmer, i kombinasjon med økt regulering av banker og fusjoner i bankmarkedet,
har Fed Funds markedet blitt gradvis mindre viktig. Det daglige volumet har falt fra godt over USD 100 mrd i
årene før 2008, til USD 68 mrd i fjor. Der det før var de største bankene som dominerte Fed Funds markedet,
er typisk nok i dag en av de største aktørene i Fed Funds markedet en Taiwansks bank og den statlig støttede
Federal Home Loans Banks. Samtidig som Fed Funds markedet har blitt mindre, har markedet for repo
markedet økt kraftig i volum til over USD 1000 mrd i daglig omsetning. En repohandel er når en byttelåner
kontanter mot verdipapirer, for så å bytte tilbake til avtalt tid og pris. Avtalen er sikker for både utlåner og
motpart, så risikoen er minimal i forhold til rene utlån bankene imellom.
Det som ble tydelig i september er at Fed Fund markedet ikke lenger er det viktigste markedet for å følge
sentralbankens styringsrente, kalt Fed Funds target rate. Hvordan sentralbanken påvirker lånerentene i
markedet er det sentralbanken kaller transmisjonsmekanismen. Ved å endre mengde som de store bankene
som har konto direkte i sentralbanken hadde på sine kontoer i sentralbanken, kunne de tidligere påvirke
bankenes innlånskostnader direkte. Etterpå fordelte bankene med konto i sentralbanken likviditet mellom seg
i interbankmarkedet, og lånte videre ut til de som ikke hadde konto i sentralbanken. Dette markedet for å
omfordele likviditet mellom banker ble en viktig referanserente i lånemarkedet. Lavere reserver til bankene
ville typisk føre til høyere lånerenter, og de høyere rentene ville påvirke også andre rentemarkeder som
repomarkedet. Repomarkedet er markedet der finansinstitusjoner byttelåner obligasjoner og sertifikater for
cash. Er reporentene høye, kan banker med ledige midler plassere i repomarkedet, og renten går ned.

Skrekkdagen 16. september
I september steg reporenten i USA til 10%, til tross for at sentralbankens styrte mot å holde rentene i et
intervall mellom 2% og 2,25%. Sentralbanken i New York måtte tilføre markedet et beløp på flere titalls tusen
milliarder for å roe markedet og få renten ned til det intervallet de styrte etter. 15. september er
skatteinnbetalingsdato for amerikanske bedrifter. En del bedrifter samler opp penger og plasserer de i forkant
av skatteinnbetaling i pengemarkedsfond. Disse fondene har igjen benyttet repomarkedet for å oppnå en noe
høyere avkastning enn det helt minimale de oppnår ved å kun plassere i rentepapirer direkte når renten er så
lav som den har vært det siste tiåret. Dagen etter skattebetalingen var mye likviditet trukket ut av fondene,
og det var derfor lite likviditet i penge- og bankmarkedet. Tilfeldigvis ble det auksjonert ut USD 54mrd i
statssertifikater den dagen, og det skapte et stort behov for cash for å betale for obligasjonene. Dermed ble
det altfor stor etterspørsel etter cash relativt til de som ønsket å gi det videre på grunn av økte kapitalkrav.
Endringer siden 2008
Siden Fed startet QE programmet, har bankenes reserver falt, og en del aktører har derfor til tider fått for lite
cash til å dekke sine forpliktelser i interbankmarkedet. Mens bankene i 2014 holdt nesten USD 3 000 mrd i
cash reserver i sentralbanken, er det tilsvarende beløpet nå mer enn halvert til USD 1 300 mrd. Med stor
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konsentrasjon i etterkant av krisen, der noen banker er blitt svært store som Morgan Stanley og Citigroup. På
grunn av strengere regulering etter 2008, må de store bankene holde mye mer likvide midler til enhver tid.
Der de store bankene tidligere ville bruke anledningen til å utnytte de høye rentene i repomarkedet, ble de nå
tvunget til å beholde likviditeten siden det å benytte repoer ville bety at balansen ville økt og dermed ville
kapitalkravet øke, selv om det kun var for en kort periode og risikoen er minimal. Resultatet av den nye
strenge reguleringen er at de store amerikanske bankene ikke lenger benytter Fed Funds markedet aktivt.
Dermed blir signalene fra dette markedet mindre et reelt uttrykk for faktiske handlede markedspriser. Fed har
vurdert å ikke lenger bruke Fed Fund markedet, og erkjenner at det ikke lenger fungerer godt. Behovet for et
alternativ er åpenbart, men fortsatt under vurdering.
USA: overnight repo rate

USA: sentralbankens balanse og bankers reserve

Kilde: SpareBank1, Macrobonds, Financial Times

Det norske pengemarkedet er helt avhengig av å låne inn penger fra utlandet, og da særlig fra USA. De aller
korteste pengene, som lånes kun over natten, er ikke hentet fra utlandet, men fås i Norges Bank eller i
interbankmarkedet. Det betyr at det i Norge fortsatt er Norges Bank som styrer de helt korteste rentene, også
i pengemarkedsrenten. Uroen og den kraftige renteoppgangen i reporenten i USA den 16. september var det
derfor få som fikk med seg siden de korteste rentene ikke ble påvirket her hjemme. Signaler og kraftig
likviditetstilførsel fra sentralbanken i New York bidro til å roe markedene.
Skulle det bli en situasjon med uro i pengemarkedet i forkant av årsskiftet i USA vil trolig den amerikanske
sentralbanken i New York bistå med likviditet, slik de gjorde det i etterkant av 16. september. Men, om uroen
vedvarer noen dager, vil det kunne smitte over til det norske rentemarkedet via fx terminene. Norges Bank
har da mulighet til å tilføre ekstra likviditet i norske kroner for å dempe en slik uro og ekstraordinær
renteoppgang fra utlandet, om de anser at det kun er kortsiktig støy.
Norge: Støy også i Norge i markedet for overnattenlån, men mindre enn i USA

Kilde: SpareBank1, Macrobonds
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Utviklingen i ulike markeder
Norge – Oslo børs siden 2008

Norge – Oslo børs siden årsskifte

10 års statsrente – Norge, Euro, USA

10 års statsrente siden årsskifte

3 måneders interbankrente (NIBOR)

3 m NIBOR siden årsskifte

Oljeprisen siden 2008

Oljeprisen siden årsskifte

Kilde: SpareBank1, Macrobonds
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