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Uppgång i mars i Europa 

De ekonomiska nyckeltal som inkommit hittills under 2017 

har i hög grad överraskat positivt och bidragit till den goda 

stämningen på finansmarknaderna. Vi har fått särskilt 

goda nyheter från Europa där inköpschefernas index 

(PMI) i mars steg till den högsta nivån på nästan sex år. 

Det europeiska aktieindexet Euro Stoxx 50 utvecklades 

fint och steg med hela 5,5 procent under den gångna 

månaden.   

Valet i Nederländerna i mitten av mars slutade med en 

klar seger för nuvarande premiärminister Mark Rutte och 

hans parti, medan Geert Wilders och Frihetspartiet (PVV) 

fick mindre stöd än man tidigare trott. Finansmarknaderna 

tycks inte särskilt bekymrade över utfallet i de stundande 

valen i Frankrike och Tyskland. Storbritanniens aktivering 

av artikel 50, som är startskottet för den tvååriga 

processen fram till ett brittiskt utträde ur EU, inverkade 

inte heller nämnvärt på marknaderna. Volatilitetsindexet 

VIX visar att det är små svängningar på marknaden, vilket 

i sin tur är ett tecken på riskbenägenhet på 

finansmarknaden. 

 85

 90

 95

 100

 105

28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 28.mar

Positive Equity Markets 

Oslo Børs World Index Emerging Markets

10

15

20

25

30

mar maj jul sep nov jan mar

Low volatility - Risk on 

VIX Index



3 

Relativt flack utveckling på räntemarknaden 

De amerikanska långa statsräntorna utvecklades svagt, 

medan den tyska 10-åriga statsräntan steg med 0,12 

procentenheter i mars månad. Räntorna ligger därmed 

omkring nivåerna från ingången av året, men fortsatt en 

bra bit över sommarens bottennoteringar. Detta tack vare 

en stark ekonomisk utveckling i såväl USA som i 

euroområdet.  

Trots det osäkra politiska läget håller den internationella 

kreditmarknaden fortsatt ställningarna och efterfrågan på 

obligationer är god både på förstahands- och 

andrahandsmarknaden. Starka bolagsresultat och ECBs 

stödköp av statsobligationer inverkar positivt på 

tillgångsklassen kredit. 

Den norska kreditmarknaden har inlett året starkt och 

kreditmarginalerna har minskat i såväl investment grade- 

och high yield-segmentet. Även om high yield-marknaden 

fortsatt präglas av omstruktureringar i den oljerelaterade 

sektorn, kan vi konstatera god kursutveckling och positivt 

nytecknande i norska high yield-fonder hittills i år. Under de 

senaste veckorna har vi sett många nyemissioner av 

norska kreditobligationer och det stora utbudet har 

begränsat ytterligare utveckling av kreditmarginalerna. 
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Låg inflation håller räntebanan nere 

Norska riksbanken lät som väntat räntan ligga kvar 

oförändrad på 0,5 procent under sitt möte i mitten av 

mars. Centralbanken höll fast vid 40 procents 

sannolikhet för minskningar av den förväntade framtida 

styrräntan, vilket är ett tecken på att räntebotten 

sannolikt är nådd. På längre sikt – 2018 och 2019 – 

skrevs emellertid prognosen för styrräntan ned och 

centralbanken talar nu om en ränteuppgång först mot 

slutet av 2019. Marknaden reagerade med att skicka 

ner räntorna och den norska kronan försvagades mot 

euron efter beskedet. 

Det är främst den lägre inflationen som bidragit till de 

sänkta räntorna. Den årliga kärninflationen var vid den 

senaste mätningen nere på hela 1,6 procent, vilket är 

en bra bit under inflationsmålet på 2,5 procent. Det 

finns flera goda anledningar till att räntan ändå inte 

sänks. Arbetslösheten har sjunkit och realekonomin 

tycks vara på väg upp igen efter oljenedgången. 

Dessutom oroar sig centralbanken för finansiella 

obalanser och kommer inte stimulera ytterligare 

prisökningar på bostadsmarknaden genom att sänka 

räntan nu. Huspriserna ökade kraftigt under det 

gångna året, framför allt i Oslo, men det finns tecken 

på att kurvan håller på att plana ut. Siffrorna för mars 

uppvisar en uppgång i huspriserna på 0,7 procent, 

vilket är mer måttligt än tidigare.  

 

Ökat bostadsbyggande, strängare bolånekrav samt 

stramare regler för privatlån kan vara bidragande 

orsaker till den svagare prisutvecklingen. 

 

     Norges Bank mars 2017: Historisk och förväntad styrränta 
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Nya tillväxtprognoser från OECD 

OECD publicerade i mars en uppdatering av sina 

prognoser för den ekonomiska utvecklingen. OECD 

räknar med att den globala ekonomiska tillväxten ska 

hämta sig något men att den fortsatt kommer att vara 

svag. Organisationen lyfter även fram en rad riskfaktorer 

som kan hota den sköra ekonomiska tillväxten. Bland 

annat anförs politisk osäkerhet och handelshinder som 

hämskor för tillväxten. Därtill gör höga huspriser och 

ökad skuldsättning ekonomin sårbara i vissa länder. 

I euroområdet räknar OECD med en tillväxt på 1,6 

procent både under 2017 och 2018. Flera ekonomiska 

indikatorer har varit positiva på sistone. Exempelvis har 

arbetslösheten sjunkit och inflationen ökat i flera av 

euroländerna. I mars fick emellertid inflationen ett 

bakslag och backade från 2,0 till 1,5 procent. 

Centralbankschef Mario Draghi har betonat behovet av 

en varaktig inflation och att den ska vara gemensam för 

hela euroområdet. Marknaden tolkar detta som att ECB 

kommer att fortsätta föra en expansiv penningpolitik för 

att stimulera ekonomin och hålla inflationen uppe och 

låga räntor är att vänta under många år framöver. I USA 

räknar OECD med högre tillväxt och förutspår 2,4 

procent under 2017 och 2,8 procent under 2018. 

Nyckeltalen för den amerikanska ekonomin fortsätter att 

utvecklas stabilt och den amerikanska centralbanken 

höjde som väntat räntan från 0,5 till 0,75 procent den 15 

mars. 

 

 

 

 

 



Tänk på följande ... 
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadsutvecklingen, 

förvaltarens kompetens, fondens risk, samt kostnader för köp och förvaltning. Avkastningen kan bli negativ till följd av 

kursförluster. 

Påståenden i den här rapporten speglar ODINs marknadssyn vid tiden då den utarbetades. Vi har återgett källor som 

betraktas som pålitliga, men vi kan inte garantera att informationen från källorna är korrekt eller fullständig. 

Anställda på ODIN Forvaltning AS kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Det innebär att 

anställda på ODIN Forvaltning AS kan äga värdepapper i bolag som nämns i denna rapport, samt andelar i ODIN:s 

värdepappersfond. Anställdas egenhandel ska ske i enlighet med ODIN Forvaltning AS interna riktlinjer för detta. Dessa 

riktlinjer är utarbetade i enlighet med den norska lagen om värdepappershandel och Verdipapirfondenes forenings 

branschstandard. 

Mer information hittar du på http://odinfonder.se/ 

 

http://odinfonder.se/
http://odinfonder.se/



