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Det globale  

makrobildet 



Året startet dramatisk, men aksjemarkedet har hentet seg inn 

Kilde: Thomson Reuters/AA 
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Året startet med kraftig fall, men aksjemarkedet har hentet seg inn igjen  



Vekstutsiktene er mer stabile 

Kilde: Thomson Reuters/AA 
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Veksten i verdensøkonomien er moderat, men god nok 
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Stabil vekst i DM og akselerasjon i flere land i EM 

Kilde: Nordea/AA 
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Hvordan står det til her hjemme?  

Kilde: Thomson Reuters/AA 
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Regionalt nettverk antyder høyere vekst i norsk økonomi fremover 



Inflasjonen viser endelig tegn til liv 

Kilde: Thomson Reuters/AA 
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Inflasjonsforventningene i USA og Europa har begynt å stige igjen 



Selskapsinntjeningen gir støtte til aksjemarkedet 

…og tar seg opp fremover, noe som er positivt for aksjer 

Kilde: Thomson Reuters/AA  

Inntjeningsforventningene for 2016 bunner ut… 

Kilde: Thomson Reuters/AA  
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Inntjeningsresesjonen er endelig over 

Kilde: Factset/AA 
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Inntjeningsveksten vender opp igjen i USA… 
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Markedsdriveren den siste uka..  
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Politikk vil skape støy i markedet i høst 

Clinton har falt i meningsmålingene, men leder fremdeles 

Kilde: Real Clear Politics/AA  



Moderat vekst er den nye normalen, men det er godt nok 

Kilde: Thomson Reuters/AA 
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Veksten i verdensøkonomien er moderat, men god nok 



Global selskapsinntjening er på vei opp igjen 

Kilde: Thomson Reuters/AA 
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Vekst i selskapsinntjeningen er viktig for aksjemarkedet 
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