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Med stigende råvarepriser på alt fra olje og gass til aluminium, kobber osv., kombinert 

med ytterligere styrke i viktige shippingsegmenter (ikke oljefrakt) ble det en fin uke for 

så vel norske aksjer som norske kroner. Oslo Børs steg 2,8%, samtidig som de aller 

fleste internasjonale børser falt målt i norske kroner. Verdensindeksen falt 1,3% i NOK, 

men la på seg 2,3% i dollar. Forklaringen er altså et kraftig comeback for kronen som 

styrket seg hele 3,3% mot amerikanske dollar og 2,6% mot euro. Oljeprisen steg godt 

over 10%, fra 65 dollar til 72,5 dollar per fat. Dermed er avkastningen hittil i år høyere 

på Oslo Børs (+19,6%) enn verdensindeksen målt i NOK (+17,7%). 

Oppgangen på Oslo Børs var sektormessig drevet av forsyningssektoren, konsumvarer, 

helse og energi. Beste OBX-aksjer ble Norsk Hydro med +8,4% (svakeste aksje forrige 

uke), NEL med +6,6% og DNO med +5,9%. Svakest var BW LPG med -2,5%, Telenor med 

-2,1% og Lerøy Seafood Group med -2,0%. 14 aksjer steg i verdi, fem endte uendret og 

seks aksjer falt på OBX-indeksen.  

Amerikanske S&P 500 falt 2,0% i NOK (+1,5% i USD). FDA kom med endelig godkjenning 

av Pfizer vaksinen på mandag, noe som forhåpentligvis kan gi økt tillit til vaksinen og 

gjøre at flere amerikanere vaksinerer seg. Dette var en viktig bidragyter til oppgangen 

i aksjemarkedet gjennom uken. Teknologiaksjer fulgte energiaksjer i oppgangen, og 

småselskapene gjorde det spesielt sterkt etter en svak utvikling det siste halvåret. 

Markedet har for tiden et årvåkent øye med signaler fra sentralbanken om når de vil 

begynne nedtrappingen av obligasjonskjøpene. I tre ulike taler fra regionale FED-rep-

resentanter ble det gitt sterk støtte til en snarlig nedtrapping, mens på fredag holdt 

FED-sjef Jerome Powell en tale på Jackson Hole-konferansen hvor han sa at FEDs 

holdning var uendret og fokuset fortsatt er på full sysselsetting. Bruktboligsalget steg 

to prosent fra juni til juli og nyboligsalget var opp en prosent. Ti års renten steg fra 

1,26% til 1,31%. 

MSCI Europa falt 1,9% i NOK (+0,7% i euro). Innkjøpssjefene både i tjeneste- og 

industrisektorene viser fortsatt sterkt optimisme og augusttallene viste en helt 

marginal nedgang fra femtenårstoppen i juli (59,5 vs 60,2), noe som indikere sterk 

utviking i Europa.  

I Kina er det trøbbel i obligasjonsmarkedet i det eiendomsutvikleren China Evergrande 

med 2700 milliarder kroner i gjeld er i store problemer og pålegges av myndighetene 

å selge eiendeler for å kvitte seg med gjeld. Deler av gjelden handles for tiden til ca. 

førti prosent av pålydende.  

I Sør Korea satte sentralbanken opp styringsrenten fra 0,5% til 0,75%, med mål om å 

demme opp for stigende inflasjon, boligpriser og gjeldsvekst.  

Beste aksjefond sist uke var Alfred Berg Gambak med +1,8%, Storebrand Global 

Multifaktor Valutasikret med +1,6% og BlackRock World Finance med +1,0%. Svakest 

var utviklingen for Pictet Smart City med -3,0%, BlackRock European Value med -2,4% 

og Fidelity European Dynamic Growth med -2,3%. 

Beste rentefond sist uke var Muzinich Global High Yield med +0,6%, Storm Bond Fund 

med +0,3% og Holberg Kreditt med +0,1%. Ingen rentefond hadde negativ utvikling sist 

uke. 
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Mandag 
Japan: Detaljhandel 
USA: Bruktboligsalg 
 
 
Tirsdag 
Japan: Arbeidsledighet 
 Industriproduksjon 
Kina: PMI industri  
Euro: KPI 
USA: Boligpriser 
 Forbrukertillit  
 
Onsdag 
Japan: PMI industri 
Kina: PMI industri Caixin 
Euro: PMI industri 
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Norge: PMI industri 
USA: PMI industri 
 EIA oljelagertall 
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Kina: PMI tjenester Caixin 
Norge: Arbeidsledighet 
Euro: PMI tjenester  
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USA: Sysselsetting 
 PMI tjenester 
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