Viktig informasjon
Dette er et mindre utdrag av TotalRapport_Norge. Den inneholder kun korte sammendrag.
For å få tilgang til den fullstendige rapporten må du være en registrert kunde eller investor
hos FonnWessel Investment Group. Du finner den fullstendige versjonen etter å ha logget
inn på http://www.fwinvest.eu

Rapporten er laget av kvalifiserte investorer i FonnWessel Finance-Group og baserer seg på
informasjon vi regner som troverdige. Kurser er hentet fra FonnWessel Finance Network.

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse:
Denne rapporten er laget for å gi informasjon om det norske markedet og begrunnelser på
våre estimater. Den er ikke ment som en veileder til hva eller hvordan man bør investere.
Det gis ingen garantier for at kurser er korrekte og at estimatene gjenspeiler det som faktisk
vil skje. Dersom du bruker denne rapporten som en veileder til investering(er) og taper
penger er det du alene som er økonomisk ansvarlig og du blir på ingen måte tildelt noen
slags form for kompensasjon eller garantier av FWIG.

Kort sammendrag
BNP
2016 har til nå vært spennende og
interessant. Vi har opplevd både store og
små uroligheter i verdensøkonomien.
Norges BNP har holdt seg stabilt økende.
De siste 30 år har Norges BNP hatt en
gjennomsnittlig vekst på 3,6 prosent årlig.

Boligmarkedet i Norge
Det norske boligmarkedet har de siste
årene hatt en solid vekst. Lav rente og
økende inntekt på nasjonal basis er to
viktige grunner for den økende trenden.
Den lave renten gjør at mange investerer i
eiendom fremfor andre muligheter. Vi ser
for oss at boligprisveksten vil være mer
moderat de neste to årene.

Fallende oljepris og et spådd toppunkt på
inflasjonen kan gjøre at Norges BNP vil
falle de neste årene.

Bilmarkedet i Norge
Norges BNP fra 1960 til 2014

Brent Crude
Prisen på nordsjøolje (Brent Spot) har vært
mer volatil enn vanlig det siste halvåret.
Økt produksjon av olje globalt har medført
at prisen er lav. I 2015 sank oljeprisen med
28%. Vi tror prisen holder seg stabil i en
stund fremover. Vi tror oljeprisen vil få et
større løft i løpet av 2017-18. Med dagens
informasjon beregner vi at oljeprisen vil bli
70-80 USD/fat i Q1 2018. Videre tror vi at
oljeprisen kan fortsette å stige mot 100
USD/fat.

Bilmarkedet i 2015 var bra, og det ble for
første gang siden 1986 registrert 150 000
nye biler. I år er det mange som kjøper elbiler. Vi forventer at el-biler vil stå for en
større prosentandel av bilsalgene i år. Det
forventes en nedgang i bilmarkedet i år,
men den har ikke kommet. Vi opplevde
derimot en bedre start enn ventet.
Omsetningen i januar og februar var rundt
9% høyere enn samme periode året før.

Import av brukte biler til Norge har som
følge av den svake kronen avtatt drastisk.
Vi forventer derimot at den trenden vil
snu så fort kronen styrkes.

BNP (LÅST)
2016 har til nå vært spennende og interessant. Vi har opplevd både store og små uroligheter
i verdensøkonomien. Norges BNP har holdt seg stabilt økende. De siste 30 år har Norges BNP
hatt en gjennomsnittlig vekst på 3,6 prosent årlig. Fallende oljepris og et spådd toppunkt på
inflasjonen kan gjøre at Norges BNP vil falle de neste årene.

Brent Crude (LÅST)
Prisen på nordsjøolje (Brent Spot) har vært mer volatil enn vanlig det siste halvåret. Økt
produksjon av olje globalt har medført at prisen er lav. I 2015 sank oljeprisen med 28%. Vi
tror prisen holder seg stabil i en stund fremover. Vi tror oljeprisen vil få et større løft i løpet
av 2017-18. Med dagens informasjon beregner vi at oljeprisen vil bli 70-80 USD/fat i Q1
2018. Videre tror vi at oljeprisen kan fortsette å stige mot 100 USD/fat.

Boligmarkedet i Norge (LÅST)
Det norske boligmarkedet har de siste årene hatt en solid vekst. Lav rente og økende inntekt
på nasjonal basis er to viktige grunner for den økende trenden. Den lave renten gjør at
mange investerer i eiendom fremfor andre muligheter. Vi ser for oss at boligprisveksten vil
være mer moderat de neste to årene.

Bilmarkedet I Norge (LÅST)
Bilmarkedet i 2015 var bra, og det ble for første gang siden 1986 registrert 150 000 nye biler.
I år er det mange som kjøper el-biler. Vi forventer at el-biler vil stå for en større
prosentandel av bilsalgene i år. Det forventes en nedgang i bilmarkedet i år, men den har
ikke kommet. Vi opplevde derimot en bedre start enn ventet. Omsetningen i januar og
februar var rundt 9% høyere enn samme periode året før. Import av brukte biler til Norge
har som følge av den svake kronen avtatt drastisk. Vi forventer derimot at den trenden vil
snu så fort kronen styrkes.

