VÅRE MARKEDSVURDERINGER - SCOREBOARD
Oljepris

• Oljeprisen har stabilisert seg over 50 dollar fatet etter OPEC møtet i november.
• Fortsatt oppgang i oljeprisen begrenses av høy produksjon.
• Fortsatt fall i investeringene.

Økonomisk vekst

• Den underliggende sterke veksten i USA fortsetter.
• Begrenset internasjonal handel som følge av Trump politikk kan på sikt drive opp
innenlandske kostnader. Dette sammen med forventet økt vekst gjennom skattekutt og
investeringer trekker inflasjon og renter opp.
• Bedre inflasjonstall og sentiments-indikatorer har økt optimisme i Europa. Det globale
vekstbilde ser ut til å være i bedring.
• Norsk økonomi er under press på grunn av lav aktivitet i oljesektoren, men dette
kompenseres av økt offentlig forbruk.

Inntjening

• Foreløpig er 2017 estimatene uendret for Oslo Børs, men det er fortsatt stor sannsynlighet
for nedjusteringer gjennom året.

Valuta

• Kronekursen har styrket seg i takt med stigende oljepris.

Sentralbank

• FED er i ferd med å normalisere pengepolitikken og det forventes to til tre rentehevinger i
2017.
• Med den sterke økonomiske utviklingen og økende inflasjon i Europa, kan signaler om ny
pengepolitikk også komme fra Europa i 2017.
• Rentebunnen er sannsynligvis nådd i Norge, men det er lenge til renten skal opp.

Verdsetting

• Verdisettingen er på historisk høye nivåer.
• Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett.
• Den videre utviklingen i kredittspreaden avhenger av sentralbankenes politikk, den er
foreløpig stimulerende i første halvdel av 2017. Globale kredittspreader er dyre, mens
nordiske spreader er attraktive.

Sentiment

• Sentralbankenes stimulanser dreper svingningen i markedet på kort sikt, men kan skape
bobler på lang sikt.
• Kreditt- og aksjesentimentet er sterkt. Den europeiske sentralbanken og Bank of England
bidrar sterkt til dette.
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DISCLAIMER
Dette dokumentet er utarbeidet i informasjonsøyemed, og innebærer ikke råd om investeringer eller oppfordring om å kjøpe eller selge
finansielle instrumenter. Synspunkter fremmet i dette dokumentet er av overordnet karakter og bygger på vurderinger av usikre faktorer
som fort kan endres. Investeringsbeslutninger knyttet til finansielle instrumenter omtalt her må vurderes på bakgrunn av oppdatert
informasjon og produktdokumentasjon samt kontrete vurderinger av investorenes individuelle behov og forutsetninger.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters
dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av
kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet.
Nøkkelinformasjon, vedtekter, prospekt og annen informasjon er tilgjengelig på www.alfredberg.com. Ta også gjerne kontakt med oss
på telefon +47 22 00 51 00 eller epost info@alfredberg.com.
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