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Pressemelding 02.01.2017 

Jakten på nyttårsrakettene farget privat aksjehandel i 
desember 

Desember var preget av jakten på nyttårsrakettene. Oslo Børs snuste på «all time high» og var 

opp over 4 % i desember. Nordnets privatkunder nettokjøpte aksjer for sterke 264 millioner 

kroner i desember og for over 2 milliarder kroner i løpet av 2016. 

Desember ble en meget sterk avslutning på året med over 4 % oppgang og ny «all time 

high». Opec ble enige om et samarbeid for å dempe tilbudssiden, noe som slo godt an og 

løftet oljeprisen 10 % i desember. 

- Årets vinner, Nordic Nanovector, er Nordnet-kundenes favoritt også denne måneden. 

Desember har vært preget av investorenes jakt på vinnerne rundt nyttår. Spenningen 

er stor hvert år, og spesielt Swedbank sine nyttårsraketter følger mange med på. 

Questerre var nummer to, mens Avance Gas er nummer tre og mange eksperter spår 

Avance Gas som en 2017 vinner, sier Tom Hauglund. 

Oljeprisen steg fra 51,5 USD til 56,85 USD i løpet av desember. Volatiliteten har roet seg, og 

oljen har stabilisert seg over viktige 52,5 USD. I hele høst slet oljen med å komme seg gjennom 

dette nivået, og jeg håper det nå er et tilbakelagt kapittel. Tom Hauglund, 

investeringsøkonom i Nordnet, tror oljen skal opp til 65 USD i løpet av 2017. 

- Salgslisten bærer preg av storsalg av inkasso-aksjer og Nordnet-kundene tar gevinst i 

Axactor. Mye av grunnen til dette er urolighetene rundt styreleder Einar Greve som 

solgte mye aksjer. I tillegg har det vært tildeling av både aksjer og reparasjonsaksjer i 

desember. Dette førte til et naturlig salgspress, sier Tom Hauglund.  

De mest handlede aksjene i desember var Nordic Questerre, Nano og Seadrill.  

- Denne måneden var det 2 aksjer innen olje og oljeservice som var blant de mest 

handlede aksjene. Volatiliteten har vært høy i både Seadrill og Questerre, noe som 

fører med seg masse aktivitet. Seadrill er opp fra 23 til 30 kroner i desember, men det 

skal godt gjøres å slå Questerre som er opp fra 2,8 til 5,6 kroner i samme periode. 

Nesten 100 % oppgang. Denne type volatilitetet tiltrekker seg enormt med aktivitet, 

sier Tom Hauglund. 

For mer informasjon, kontakt: 

Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge  

+47 928 15 234 |tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet
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https://twitter.com/TomNordnet
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Vedlegg: 

Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner 

Nordic Nanovector        73 161 209  

Questerre Energy Corporation        37 144 946  

Avance Gas Holding         23 120 868  

Frontline         17 314 558  

Aker BP         15 847 440  

Solon Eiendom         14 294 869  

Golden Ocean Group        13 534 123  

NEL         13 350 247  

Scatec Solar         12 440 025  

Ocean Yield         12 334 702  

 

Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

Axactor -34099677 

Bakkafrost -12691734 

DNO -8604662 

Entra -6051223 

Marine Harvest -25879611 

XACT Derivat BEAR -7943267 

Orkla -22907301 

Petroleum Geo-Services -19035895 

REC Silicon -9618032 

Telenor -19136719 

 

Mest handlede norske aksjer Antall transaksjoner 

Questerre Energy Corporation 29914 

Nordic Nanovector 23443 

Seadrill 11400 

REC Silicon 10029 

Fred. Olsen Energy 9537 

Norwegian Air Shuttle 8100 

Petroleum Geo-Services 7633 

NEL 7452 

DNO 7216 

Axactor 6933 

 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.  


