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Norne Aksje – Månedskommentar februar
Den andre måneden i 2020 har vært preget av svingninger i aksjemarkedene, der Corona-virus har preget nyhetsbildet. Virusfrykt er
primærårsaken til at fondet i februar er ned 5,9%. Til sammenligning faller verdensindeksen tilsvarende, mens Oslo Børs raser 9%. Nordiske aksjer
gjør det noe bedre, men er også ned over 4,5%. Den norske kronen fortsetter å svekke seg, og har den siste uken hatt sitt største prosentmessige
fall siden 2015. Dette fortsetter å ha en positiv effekt på avkastningen for alle norske sparere som sitter i globale fond.
Vi fikk nye toppnoteringer på amerikanske børser i midten av februar. De påfølgende dagene tiltok imidlertid smitteraten av Corona-viruset, der
avslutningen på måneden ble nokså dramatisk, noe som igjen smittet over på børsene verden over. Det iverksettes nå store tiltak for å motvirke
smittefaren i en rekke land internasjonalt. Effekten av viruset har også begynt å materialisere seg i produksjon og aktivitetstall på verdensbasis.
Om vi har sett de verste utslagene av viruset på markedene enda er vanskelig å predikere, men på kort sikt handler dette om spekulasjoner om
hvor stor og langvarende effekten på verdensøkonomien vil være (handel, reiser, turisme, restaurantbesøk etc). Børsene har kommet noe tilbake
de første dagene i mars, men med betydelig mye mer svingninger opp og ned enn vi er vant til.
Viruset øker usikkerheten i aksje- og pengemarkedet. Sammen med denne ukens rentekutt fra den amerikanske sentralbanken har det resultert i
at den amerikanske tiårs statsrenten handler på historisk lave nivåer. Oljeprisen er også svekket, og handler så vidt over 50 dollar fatet.
Oljekartellet OPEC fortsetter å vurdere ytterlige produksjonskutt for å støtte oppunder oljeprisen. Sammen med Russland skal oljekartellet denne
uken møtes for å avgjøre hvorvidt et produksjonskutt er hensiktsmessig.

