Pressemelding 01.02.2017

Aksjefeber i Januar hos Nordnet
Januar var en måned preget av ekstrem aktivitet. Totalt omsatte Nordnets kunder for hele 10.3
milliarder k roner og gjorde 400.518 trades i Januar. Sammenlignet med sam me måned i fjor
representerer dette en oppgang på 29 % i volum og hele 58 % målt i antall trades. Nordnets
kunder nettokjøpte aksjer for 104 millioner i januar.
Januar startet veldig godt og bygde videre på momentet ut av desember. Slutten av Januar var
børsens brede indeks OSEBX oppe i 711, noe som var ny rekord. Momentet roet seg noe siste
dagene som avsluttet januar måneden på OSEBX på 693 med en oppgang på 1.3 %.
-

Norwegian er en aksje som våre kunder er aktive i, og denne måneden er Norwegian den
mest kjøpte aksjen blant kundene våre. Aksjen har hatt en svak start på året, og kundene
våre anser nok det som en kjøpsmulighet, sier Tom Hauglund.

Oljeprisen falt fra 56,85 USD til 55,30 i USD i løpet av januar. Volatiliteten er mye lavere, og
kundene våre har brukt januar til å vekte seg opp i Statoil og TGS Nopec, sier Tom Hauglund,
investeringsøkonom i Nordnet.
-

Salgslisten bærer preg av gevinstsikring i Norsk Hydro. Aksjen har hatt en eventyrlig start
på året og gått fra 41 kr til 47,80 i løpet av januar. Dette henger sammen med troen på
Trump sine ambisiøse vekstplaner, samt Kina som meldte de skulle legge ned produksjon
av 3.3 millioner tonn Aluminimum. Alcoa leverte tall 24 januar og guidet på 4 %
etterspørselsvekst etter aluminium i 2017. Her har kundene våre benyttet oppgangen til å
ta gevinst, sier Tom Hauglund.

De mest handlede aksjene i desember var Funcom, Rec Silicon og Seadrill
-

Denne måneden var det gaming, sol og oljeservice som var topp 3 mest handlede
aksjene. Funcom har steget fra 1.65 til 3.98 i januar, og dette er grunnet lansering av nytt
spill og forventninger til lanseringen. Denne type volatilitet tiltrekker seg enormt med
aktivitet, sier Tom Hauglund.
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Vedlegg:
Mest kjøpte norske aksjer
Norwegian Air Shuttle
Statoil
TGS-NOPEC Geophysical Company

Nettokjøp i kroner
74 072 346
27 914 145
26 458 667

Axactor

25 817 524

Seadrill

25 332 271

Storebrand

18 706 291

Ocean Yield

17 800 215

XACT Derivat BEAR

17 443 672

Grieg Seafood

17 142 685

B2Holding

Mest solgte norske aksjer
Norsk Hydro
DNB

15 867 807

Nettosalg i kroner
-89 925 729
-61 114 749

Golden Ocean Group

-32 700 292

BW Offshore Limited

-21 923 022

Songa Offshore

-21 814 554

Marine Harvest

-14 136 027

IDEX

-13 162 054

SpareBank 1 SMN

-11 025 323

Telenor
REC Silicon

Mest handlede norske aksjer
Funcom

-10 057 693
-9 928 457

Antall transaksjoner
37 348

REC Silicon

12 747

Seadrill

12 309

Questerre Energy Corporation

12 238

Nordic Nanovector

11 079

InterOil Exploration and Production

10 655

I.M. Skaugen

10 142

DNO

9 884

Avance Gas Holding

9 519

Axactor

9 390

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
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