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..og hvordan har det påvirket aksjemarkedet? 
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Avkastningen i globale aksjer så langt i 2016 
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Aktiviteten i industrien har tatt seg opp igjen i år 
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Den økonomisk veksten avtar gradvis, og driverne endres  
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Global vekst forblir moderat 
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Global vekst i lavt gir er den nye normalen… 



Olje: bunnen er passert  

Balanse i oljemarkedet vil føre til videre oppgang i oljeprisen 

Kilde: Thomson Reuters/AA/Nordea Markets  
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Global selskapsinntjening er på vei opp igjen 
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Vekst i selskapsinntjeningen er viktig for aksjemarkedet 



Pengepolitikk får fortsatt mye oppmerksomhet 
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10 

Sentralbanken i USA skal heve styringsrenten igjen, men når? 



Presidentvalget i USA vil få økt oppmerksomhet i markedet 

Meningsmålingene svinger 
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Kandidatene: Donald Trump og Hillary Clinton 
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