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Konklusjoner

• Boligpriser, gjeld og boligbygging har steget mye i “supersykel-land, ikke i andre
» Rentene ble lave uten at økonomiene var spesielt svake

• “Kortsiktige” fundamentale forhold kan nok forklare priser, gjeld og bygging
• “Langsiktige” fundamentale forhold gjør det neppe
» Prisene på brukte boliger skaper superlønnsomhet for bygging av nye og det bygges mye
(Svinesyklene)
» Gjeldsøkning varer ikke evig, selv uten 5x-regel

• Jeg – og ingen andre – vet hva som vil skje, men utfallsrommet er skjevt
» Lite på oppsiden, mer på nedsiden
» Boligpriser og boligbygging kan fallet mye – og gjeld kan bli nedbetalt
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Hva vi “vet”
Våre “teorier og forskning” begynner å nærme seg det mange lenge har «visst»
• Som økonomiske aktører er vi ikke så fremsynte og rasjonelle som vil skulle ønske
» Eller i alle fall ikke så smarte som mange modeller forutsatte

• Gjeld og boligmarked er de blant de største kildene til alvorlig økonomisk ustabilitet i
våre markedsøkonomier med “avanserte” finansielle systemer og høy andel boligeiere
• Pengepolitikk og reguleringer kan i betydelig grad påvirke sannsynligheten for kriser
» Fordi gjeld, boligpriser og boliginvesteringer samt robustheten i finanssektoren kan påvirkes

• Det aldri mulig å si sikkert at finansielle ubalanser har bygget seg farlig opp,
men det er trolig verdt å prøve. Og å gjøre noe med dem
» Etterpå er det for sent
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Den klassiske: When credit bites back
Jorda, Schularick, Taylor (2013)

Noen kriser er verre enn andre. Finanskriser verst
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Bubbles and crises: The role of house prices and credit
Anundsen, Gerdrup, Hansen, Kragh-Sørensen (2014)
• Estimating a set of multivariate logit models, we find that booms in credit to both
households and non-financial enterprises are important to account for when
evaluating the stability of the financial system.
• In addition, we find that global housing market developments have predictive power
for domestic financial stability.

• Finally, econometric measures of bubble-like behavior in housing and credit markets
enter with positive and highly significant coefficients.
» Specifically, we find that the probability of a crisis increases markedly when bubble-like
behavior coincides with high leverage
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Residential investment and recession predictability
Aastveit, Anundsen, Herstad (2017)
• Our approach is to estimate various probit models with different leading indicators
and evaluate their relative prediction accuracy using the receiver operating
characteristic curve.

• We document that residential investment contains information useful in predicting
recessions both in-sample and out-of-sample. This result is robust to adding typical
leading indicators, such as the term spread, stock prices, consumer confidence
surveys and oil prices.
• It is shown that residential investment is particularly useful in predicting recessions
for countries with high home-ownership rates.

6

22/11/2017

Household Debt and Business Cycles Worldwide
Mian, Sufi & Verner (2017)

• An increase in the household debt to GDP ratio predicts lower GDP growth and
higher unemployment in the medium run (IMF tiltråde)
• Low mortgage spreads are associated with an increase in the household debt to GDP
ratio and a decline in subsequent GDP growth, highlighting the importance of credit
supply shocks.
• Economic forecasters systematically over-predict GDP growth at the end of household
debt booms, suggesting an important role of flawed expectations formation.
• Models of credit market sentiment suggest that lenders begin to ignore downside
risks during debt booms, which makes them willing to make credit more available on
cheaper terms
• The negative relation between the change in household debt to GDP and subsequent
output growth is stronger for countries with less flexible exchange rate regimes.
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Financial imbalances, crisis probability and monetary policy
… in Norway: Alstadheim, Robstad & Husom Vonen (2017)

• We find that the impact of a monetary policy shock on crisis probability is about 10
times larger than what previous studies suggest. The large impact is mostly due to a
fall in property prices and banks’ wholesale funding in response to a contractionary
monetary policy shock.
• In contrast, and in line with existing literature, there is a more limited contribution to
reduced crisis probability from the impact of monetary policy on credit
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Kan vi lære noe fra andre ikke har lært om aksjemarkedet?
Langsiktige fundamentale forhold bestemmer aksjekursene på lang sikt
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De svinger i takt: Oslo Børs og økonomien!
Kortsiktige fundamentale forhold bestemmer aksjekursene på kort sikt

11

22/11/2017

De sykliske næringene: Analysen (=svinesyklene)
Dagens pris bestemmer morgendagens tilbud. Oppskriften for ustabilitet

Cyclical sectors on the OSEBX
Capacity utilization,
Product price and
Stock price

Salmon
Norway housing

Investeringene kommer ikke
i gang før «mid cycle»

Aluminium

Mid cycle*

Oslo Offices
Dry Bulk
Oil
Seismic
LPG
Rig
Fertilizers

Tank

Often 5-7 years

Time

*Mid cycle = fair return on new capacity
12
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Boligpriser har falt før. Store fall ca hvert 30. år. De faller i 3 – 10 år
Bare Australia har ikke hatt boligprisfall på over 15%. Ennå. Store fall i snitt på 36%
Number of
downturns
since 1970

14

Average
duration
(quarters)

Average
Maximum Maximum
price change duration
price change
(real %)
(quarters) (real %)

Number of
downturns >
15%

Average

3.3

18

-18%

27

-36%

2.0

United States
Japan
Germany
France
Italy

4
1
2
2
3

15
15
33
19
24

-16%
-31%
-18%
-18%
-30%

21
15
41
23
28

-35%
-31%
-21%
-18%
-35%

1
1
2
2
3

Canada
United Kingdom
Australia
Denmark
Finland

4
4
6
3
4

13
16
9
20
11

-14%
-24%
-10%
-34%
19%

17
25
19
29
19

-21%
-34%
-15%
-37%
-50%

1
3
0
3
3

Korea
Ireland
Netherlands
New Zealand
Norway

2
3
2
5
4

23
17
24
13
17

27%
-28%
-38%
-15%
-18%

39
23
29
25
28

-48%
-53%
-50%
-38%
-41%

1
2
2
2
2

Spain
Sweden
Switzerland

4
4
2

19
18
27

-27%
-19%
-35%

31
26
41

-43%
-38%
-41%

3
3
2

Her viser noen av de store boligprisfallene
De fleste er bratte og brutale, noen drar seg ut 10 - 15 år
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Kan det skje igjen?
• Boligpriser kan over tid stige noe raskere enn andre priser, men ofte gjør de det ikke
• Av og til stiger boligprisene mye raskere enn «alt annet»
• Boligpriser kan falle – og tidvis faller de svært mye
» Store fall hvert 30. år i snitt, i siviliserte land. Prisene har falt 36%, i snitt

• «Ingen» forutså at prisene kunne falle, fordi de hadde steget lenge og vel
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ikke boligkjøperne
Ikke boligutbyggerne
Ikke en eneste eiendomsmegler
Ikke bankene
Ikke ratingbyråene
Ikke sentralbankene
Ikke finanstilsynene
Ikke media
Ikke så mange økonomer, heller

(Men noen er selvsagt alltid bekymret. Og tar alltid feil. Nesten)
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Ikke en eneste eiendomsmegler
Ikke bankene
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Ikke sentralbankene
Ikke finanstilsynene
Ikke media
Ikke så mange økonomer, heller

Men noe kan være nytt denne gangen!
• Vi er her og snakker om det
• Mange av dere forsker på det, bedre enn noen gang før
• Noen av dere lager NY politikk og vedtar NYE regler
Fordi vi nylig lærte en skikkelig lekse
Det spørs om “våre” innsikter deles av alle de andre
(Men noen er selvsagt alltid bekymret. Og tar alltid feil. Nesten)
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Boligmarkedet har alltid vist evne til å regulere seg selv
Selvsagt, men til hvilken pris (og til hvilken bygging)
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(In the long run we are all dead)
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Når går det galt?
Ikke så mye er likt, før det smeller
• Renter har vært høye eller lave (men oftest for lave)
• Befolkningsveksten har vært høy eller lav
• Inflasjonen har vært høy eller lav
• Arbeidsledigheten har vært lav eller stigende. Men alltid høy, etterpå
Det som er felles

• Boligprisene har steget mye
• Gjelden har steget raskere enn normalt
• Boligbyggingen har vært høy, fordi det har vært så lønnsomt

• Det var dyrt å bygge da mange skulle bygge samtidig
• Etterpå: Hele økonomien sliter når få skal bygge og mange skal spare
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En del boligpriser har steget mye, men mange er helt normale
Har noen begynt å falle? Men de har vel falt nok nå snart??
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Boligprisene er høyere enn før vs. inntektene, i noen land
Men ikke det folk flest bor, egentlig
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Noen steder (de samme…)
er boligprisene uvanlig
høye også vs husleiene
Det er ikke boligmangel som har
kjørt prisene opp, det er
etterspørselen etter å kjøpe
Det kalles yield compression
eller search for yield.
Det skjedde mest i land hvor man
ikke forsto hvorfor renten var så lav
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Folk flest har nedbetalt gjeld (kødder ikke)
Selv om renten har vært svært lav

• Etterspørselen etter lån
har vært lav
• Långiverne har vært
forsiktige
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Noen få har økt gjelden videre
Blant oss rike: Sypersykel-gjengen, Australia, Canada og Norge og Sverige

• Finanskrisen bet ikke så
mye på boligmarkedet
» Eller på arbeidsmarkedet

• Finanssystemet falt ikke
sammen
• Men renten ble like lav
(nesten)
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Norge på pallplass. Skal vi gå for gull?
Vi holder i alle fall stø kurs!
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Gjeldssyklene: Vi kjenner de som svinger ser videre opp

• Men veksten i gjelden
selvsagt ikke
oppsiktsvekkende høy de
siste årene
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Boligpriser og gjeld
Når det har gått bra så lenge, kan det da være noe galt?
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A trend is a trend. Until the end when it bends
Lettere å se det etterpå, enn når det skjer
Etterspørselsmodeller kan
klare å forklare prisene
Men er det hele svaret?
Eller, kan vi være trygge på at vi er på trend, nå?
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Et lite sidesprang: Ny normal for Norge?
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Lavere produktivitetsvekst. Gir lavere vekst i reallønn
Etter at norsk reallønn steg saftig de foregående 15 årene! Et skikkelig trendskifte!

• «Før»: Alt gikk Norges vei
• Nå
» Lavere vekst i
produktiviteten
o Produktiviteten
bestemmer reallønn

» Vi har ikke flaks med
prisene på det vi selger
lenger
o Påvirker lønnsevnen

Lavere vekst i reallønn =
lavere vekst i forbruket,
lavere boligbygging
Så langt har «vi»
kompensert med sparekutt
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Lavere befolkningsvekst. Vi er ikke like spesielle lenger
• Rekordlav ledighet i
Tyskland
• Rekordmange ledige
jobber i Sverige

• Ikke sprek etterspørsel
etter arbeidskraft i
Norge
• Mindre attraktivt
lønnsnivå, NOK har falt
mye
Gir lavere norsk vekst
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Langt lavere vekst i befolkningen i arbeidsfør alder
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Norske inntekter: Fra 4+ til 2Alt gikk vår vei en stund. Det gjør det ikke lenger
Underliggende vekst i inntektene
5.0

Lavere inntektsvekst

4.0

• Befolkning

3.0

• Produktivitet

2.0

• Reallønn

1.0

• Finanspolitikk

0.0
-1.0

På topp

Nå

Befolkning

Produktivitet

Reallønn vs produktiv.

Finanspolitikk

• I motsatt retning:
Kan vi få flere i jobb?

Sum inntektsvekst
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Langt lavere potensiell inntektsvekst
Vekst pr år
På topp
Nå
Befolkning
1.5
0.7 Arbeidsinnvandring, færre flyktninger
Produktivitet
2.0
1.0 Som hos alle andre
Reallønn vs produktiv.
0.7 -0.3 Bytteforhold, oljesektor
Finanspolitikk
0.4
0.1 Lavere vekst i overføringene fra oljefondet
Sum inntektsvekst
4.6
1.5
Indikative størrelser, Sparebank1 Markets
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• I motsatt retning:
Kan vi få flere i jobb?

Bare noe gråere
Og det er ingen som
synes synd på oss….

Indikative størrelser, Sparebank1 Markets
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Boligbyggingen er svært høy, fordi det er så lønnsomt å bygge
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Vi bygger fortsatt mye
(Sjekk også hva som skjer med boligbyggingen i USA, før resesjonene)
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Men vi er ikke alene her oppe!
Sverige bygget lite lenge, men nå er dere i gang! Ikke varig, selvsagt
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OK, noen var MYE høyere – og Australia ligger over oss, nå
Og Canada ligger ikke langt bak, selvsagt
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Men de fleste bygger bare halvparten så mye som vi gjør nå
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Uvanlig høy boligbygging. Befolkningsveksten dempes
Og de som kommer, tjener ikke så mye og de bor derfor ganske tett
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Eller her i området?
14’ boliger igangsatt I Oslo/Akershus det siste året. Kanskje det holdt med 7’?

Konverting av næringsbygg til bolig er ikke tatt med
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De sykliske næringene: Analysen (=svinesyklene)
Dagens pris bestemmer morgendagens tilbud. Oppskriften for ustabilitet

Cyclical sectors on the OSEBX
Capacity utilization,
Product price and
Stock price

Salmon
Norway housing

Aluminium

Mid cycle*

Oslo Offices
Dry Bulk
Oil
Seismic
LPG
Rig
Fertilizers

Tank

Often 5-7 years

Time

*Mid cycle = fair return on new capacity
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De sykliske næringene: Analysen (=svinesyklene)
Dagens pris bestemmer morgendagens tilbud. Oppskriften for ustabilitet
Syklene ekstra lange i boligmarkedet

Cyclical sectors on the OSEBX • Det tar tid å tilpasse tilbudssiden!
Capacity utilization,
Product price and
Stock price

Salmon

• Byggereguleringer kan bremse,
Norwayen
housing
stund

Aluminium

Mid cycle*

» Nybygging lav vs. boligmasse
» Etterspørselssjokk kan vare lenge

Oslo Offices
Dry Bulk
Oil
Seismic
LPG
Rig
Fertilizers

• Men til slutt får vi bygget nok, på
de fleste boligmarkeder

Tank

Often 5-7 years

Time

*Mid cycle = fair return on new capacity
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Hvor høy må nyprisen være, før boligbygging stanser, lenge?
Superprofitten skal bort, det blir litt billigere å bygge – og tomtepriser kan falle?
Breakeven newbuild price / sqm, Oslo
80.000
Abnormal profit for
homebuilders,
subcontractors etc

10

Det har skjedd før,
både her til lands og
de fleste andre steder

21
Land

Normal profit

50.000

5

10

10

4

Sales, overhead, financing etc

Construction cost

7

33

2017
49

Kilde: Sparebank1 Markets
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På lang sikt:
Det er ikke etterspørselen
(rentene, ledigheten,
veksten, kreditten) som
bestemmer (mye) av
boligprisene.

29

Det er tilbudet, hva det
koster å bygge, i en normal
byggekonkunktur

2021?
11/22/2017

Det er noe som har hendt
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Ny låneforskrift har åpenbart hatt effekt
Er nedgangen over? Eller blir det mer?

• Nye låneregler fra 2017
» Max 5x LTI for alle lån (ny)
» Max 60% LTV for
sekundærboliger i Oslo
o Mindre rom for avvik i Oslo

» 2,5 amortisering på lån over
60% LTV, ned fra 70%

• Fra før
» Max 85% LTV
» Stresstest rente +5 pp
» Avvik på maks 10% av alle
nye lån

+ Et stort tilbud av nye boliger
+ Befolkningsvekst ned
+ Lavere inntektsvekst
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Flere boliger for salg, men antallet omsetninger stabilt
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Flere boliger for salg overalt, men ikke flere i oktober
Løft størst i Oslo, men flere boliger for salg over hele landet

• NB: Og dette tar ikke med NYE boliger!
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Oslo var spesielt, men bare de to siste årene
Og prisene har falt i nesten alle byer
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Stavanger prøvde seg. Det gikk ikke. Og Oslo?
Oslo skal sikkert tilbake til et «normalt» nivå vs landet (minst)
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Kan det skje, denne gangen?
Alt er i alle fall ikke som før

2013

57

2017

 “Evig” lave renter

 Nå har flere begynt å heve

 Høye byggekostnader

 Enda høyere, men vil falle med bygging

 Høy befolkningvekst

 Normal befolkningsvekst

 Tomtemangel

 Mer er regulert, mye kan bygges

 “Lav” bygging

 Uvanlig høy bygging

 Høy lønnsvekst

 Lav lønnsvekst

 Billigere å eie enn å leie

 Bare om prisene stiger videre

 Lett å få lån

 Nye reguleringer

 Skattefordeler

 Mindre skattefordeler
22/11/2017

Skjer det noe nå, i supersykel-land?
Boligmarkedene i alle hovedstedene sure? Men Toronto på vei opp igjen

• Surprise-indeksene har vært svake for alle SS-landene – og sterke overalt ellers

• Valutamarkedet har sendt SS-valutaene rett ned (før råvareprisene begynte å falle sist uke)
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Hva nå??
Vi aner ikke, selvsagt. Annet enn at utfallsrommet må være stort
30%: Prisene har bunnet

40%: Prisen bunner H1-18

30% En skikkelig, lang nedtur

• Hvorfor?

• Hvorfor?

• Hvorfor?

» Renten lav og OK økonomi
Forbrukertillit bra

• Hva med økonomien?
» Boligbygging raskt igang
» Forbruk påvirkes ikke

• Markedene
»
»
»
»
59

Norges Bank hever i 2018
Rentekurven opp
NOK styrkes
Utbyggere, byggere opp

» Renten lav og OK økonomi,
men tilbudsoverheng stort

• Hva med økonomien?
» Boligbygging faller 30%, men
kommer raskt opp
» Forbruk rammes ikke

• Markedene
» Norges Bank venter kanskje
helt til 2. kv ‘19
» Rentene først litt ned, så opp
» NOK litt mer ned, så opp
» Utbyggere, byggere opp

» Høye priser, gjeld, bygging
» Forventningene knekker

• Hva med økonomien?
» Boligbygging faller 50%,
boliginvest. 30%
» Folk må/vil spare mer
» Nær resesjon, økt ledighet
» Næringsbygg utsatt

• Markedene
»
»
»
»

Norges Bank parkert
Rentekurven ned
NOK ned
Bankene får (markeds)trøbbel. Byggere mer

22/11/2017

Nyboligsalget har falt ca 30%. Langt mer i Oslo
Og i september og oktober dundret igangsettingen ned

22/11/2017
60

Boligpriser og -bygging: Det er en viss sammenheng her
Memo: Boliginvesteringene faller 2/3 av %-vis nedgang i boligbyggingen
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Takk gudene: Det er bare bolig (og sparing) denne gangen
Oljenedtur er over. Fastlands-bedriftene har vært forsiktige lenge
• Boligbyggingen vil uansett
falle

• Selv stort fall i boligbygging
knekker ikke økonomien
» Boligfall blir mindre enn
oljebrems, FL-bedriftskutt i
2008-10
» Men kutt i boliginvest. kan
alene bremse BNP-vekst
med 1,5 pp vs postitive
vekstbidrag i 2014-’17

• Og kan noe mer skje?
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Husholdningenes gjeld og koplinger til boligmarkedet
Lindquist, Solheim og Vatne (2017)
• Gjeldsnivået er høyt både historisk og sammenliknet med andre land, og vurderes som
den viktigste sårbarheten i det norske finansielle systemet

• Høy gjeld øker sannsynligheten for at husholdningene må øke sparingen og stramme
inn på konsumet dersom boligprisene skulle falle eller rentene øke. Risikoen for et
slikt konsumskift vurderes som høy. Denne risikoen er særlig høy blant husholdninger
som nylig har kjøpt bolig eller har stor eksponering i boligmarkedet
• Kredittrisikoen på boliglån – risikoen for mislighold og mulig tvangssalg med tap for
bankene – er samlet sett moderat. Mer forbruksgjeld og økte investeringer i
sekundærbolig kan bidra til å øke kredittrisikoen i bankene
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Sparingen er ikke helt patent lenger. Egentlig
Forbruksvekst opprettholdt med sparefall. Cashbalansen er ikke betryggende
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HVIS boligprisene skulle falle videre
Boligpriser og sparing
svinger i takt
• Fra bolig til sparing
(“formueseffekt”)
» Boligprisene faller (uten
svak økonomi først)
o For høy bygging, økt rente,
innstramminger i kreditt

• Fra sparing til bolig
(“inntektseffekt”)
» Svak økonomi, økt sparing
– som også påvirker
boligmarkedet
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HVIS boligprisene skulle falle videre videre
Sparingen vil ganske sikkert stige, forbruket svekkes/kan falle

• Boligpriser ned 10%
(15% vs trendbane),
reduserer pengebruken
med 5%? Vel, ikke umulig

• Å spare til egenkapital for
større bolig blir en ny
opplevelse for mange?
• Refinansiering blir
vanskeligere for de mange
som ruller gjeld foran seg?

66

22/11/2017

DN: Noen sliter allerede?

Nå må øvrigheta gjøre noe:
Forskriften må bort!
• Prisene har falt noen få prosent
• Nybyggingen har bremset, fra
rekordhøyt nivå

• Gjeldsgraden er uvanlig høy
gjelden øker fortsatt raskere enn
inntektene
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HVIS kniven først begynner å falle
Er det vanskelig å stoppe den
• Låneforskriften vil ikke være “effektiv”, betyr neppe mye om den ikke forlenges
» Husk: Bankene er svingforsterkere! De utnytter ikke unntaksrammene i dag

• 0-rente? Virker normalt ikke, når den virkelig trengs
• Prisen på nybygg vil falle
• Boligkjøp blir ikke lenger betraktet som sikreste vei til rikdom
• Flere forstår at de må spare for å kunne investere, ikke bare låne mer
• Men takk gudene: Det er bare husholdningene, denne gangen
• Og takk Tilsynet, Norges Bank, m.fl: Bankene har «fått» mye mer egenkapital
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Takk gudene (og Tilsynet):Bankene mye mer solide enn før finanskrisen
De tåler en trøkk
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32% boligprisfall, 8% ledighet, 3% årlige tap: Bankene overlever!
(Selv om det ikke blir så morsomt for aksjonærene, selvsagt)
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Norges Bank, Finansiell stabilitet 2017
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Lave renter i andre rike land – og her hjemme
• De fikk lav rente
fordi de trengte det
» Boligprisene falt
» Boligbyggingen rett ned
» Gjeld ble nedbetalt
… mens ledigheten var høy
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• Vi fikk lav rente fordi de andre
fikk det. Vi
» Presset boligprisene videre opp
» Bygde mer enn på årtier
» Tok opp enda mer gjeld
… mens ledigheten var lav

Bruker vi en virkelig høy lambda her
… er gjelden en del over en virkelig lang, stiv trend. De “andre” har nedbetalt siden 2008
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Konklusjoner

• Boligpriser, gjeld og boligbygging har steget mye i “supersykel-land, ikke i andre
» Rentene ble lave uten at økonomiene var spesielt svake

• “Kortsiktige” fundamentale forhold kan nok forklare priser, gjeld og bygging
• “Langsiktige” fundamentale forhold gjør det neppe
» Prisene på brukte boliger skaper superlønnsomhet for bygging av nye og det bygges mye
(Svinesyklene)
» Gjeldsøkning varer ikke evig, selv uten 5x-regel

• Jeg – og ingen andre – vet hva som vil skje, men utfallsrommet er skjevt
» Lite på oppsiden, mer på nedsiden
» Boligpriser og boligbygging kan fallet mye – og gjeld kan bli nedbetalt
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Disclaimer
IMPORTANT DISCLOSURES AND CERTIFICATIONS
The analyses and statements in this note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 3-10
and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by SpareBank 1 Markets AS (“SpareBank 1
Markets”), an investment firm organized under the laws of Norway The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes.
SpareBank 1 Markets, subsidiaries, affiliated companies, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a “SpareBank 1 Markets Party” collectively,
“SpareBank 1 Markets Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. SpareBank 1 Markets Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause,
nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an 'as is' basis. SpareBank 1 Markets Parties disclaim any and all express or
implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, freedom from bugs, software errors or defects, that the note’s functioning will be
uninterrupted or that the note will operate with any software or hardware configuration. In no event shall SpareBank 1 Markets Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory,
punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of
the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect SpareBank 1 Markets’ judgment at the time the Note was prepared and SpareBank 1 Markets assume no obligation to update the Note in any form or
format.
The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience
of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No SpareBank 1 Markets Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with the
dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that SpareBank 1 Markets believes to be reliable, no SpareBank 1 Markets Party has performed an audit of, nor accepts any
duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of SpareBank 1 Markets and this may
prevent employees of SpareBank 1 Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in SpareBank 1 Markets which may be relevant to the recipients of the Note.
This Document may not be taken, transmitted or distributed directly or indirectly into the United States, Canada, Australia or Japan.
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