Pressemelding 01.03.2017

Funcom-feber i februar
Februar var en ny måned preget av ekstrem aktivitet. Totalt omsatte Nordnets kunder for hele
11,43 milliarder kroner og gjorde 460 308 handler i februar. Nordnets kunder nettokjøpte
aksjer for utrolige 370 millioner i februar. Sammenligner vi med antall handler i januar, som
var på 104 millioner, tyder det på at optimismen og interessen er stor blant investorene.
Februar måned ble en måned som endte mer eller mindre flatt, men volatiliteten har vært
veldig høy. Måneden har vært preget av resultater og det har vært mange skuffelser
kursmessig. Til tross for rekordresultater innen blant annet sjømatsektoren, har alle nesten
utelukkende falt etter rapportering. Yara og Orkla skuffet markedet, og flere av tungvekterne
har kommet litt kort på estimatene. Den eneste som egentlig har overrasket veldig positivt er
Storebrand. De leverte knallsterke resultater og utbytte på 1,55 kr var langt over
forventningene på 1,10 kr.
-

Gjensidige forsikring var den mest kjøpte aksjen i februar. Aksjen har falt helt siden
toppen i november og fallet har trigget kjøpsinteresse blant kundene våre. Statoil er
nummer to, etter å ha levert svakere tall enn ventet. Derimot var det flere positive
signaler i rapporten. Økt oljeproduksjon årlig frem til 2020, positiv kontantstrøm med
oljepris over 50 USD, samt oljefeltet Castberg-feltet som nå har kostpris helt nede på 35
USD oljepris, sier Tom Hauglund.

Oljeprisen er mindre volatil enn fryktet. Det er rekordhøye long-posisjoner i olje, samt tvetydige
signaler i oljemarkedet. Ulike signaler i markedet tyder på at volatiliteten i oljeprisen vil stige.
Oljelagrene har steget kraftig i februar, mens OPEC sier de har gjennomført hele 93 % av de
lovte kuttene.
-

Salgslisten bærer preg av gevinstsikring i Axactor. Jeg tror det fortsatt selges en del
reparasjonsaksjer i Axactor, sier Tom Hauglund. Selskapet leverte noe skuffende tall i
går, men planen fremover for 2017 virker solid og med nytt styre på plass tror jeg
aksjen vil bli spennende i 2017.

De mest handlede aksjene i februar var Funcom, NEL og Seadrill
-

Denne måneden var det gaming, hydrogen og rigg som hadde de tre mest
handlede aksjene. Funcom har vært utsatt for ekstrem trading-aktivitet. Med 102 000
handler i Funcom i februar, ble det gjort 11 handler i Funcom hvert minutt i februar via
Nordnet. NEL har gjort en emisjon og skal gjøre oppkjøp i California. I Seadrill er
spekulasjonene rundt restruktureringen i full gang og medfører naturlig nok høy
aktivitet fra tradere, sier Tom Hauglund.
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Vedlegg:
Mest kjøpte norske aksjer

Nettokjøp i kroner

Gjensidige Forsikring

37 886 946

Statoil

36 005 004

Norwegian Air Shuttle

33 935 160

Nordic Nanovector

24 045 809

B2Holding

19 962 793

NEL

19 589 985

Orkla

19 168 721

Storebrand

18 218 720

Marine Harvest

15 244 522

SalMar

14 582 965

Mest solgte norske aksjer

Nettosalg i kroner

Axactor

-12 766 709

Stolt Nielsen

-12 320 680

Grieg Seafood

-12 311 229

BW LPG

-10 817 112

Songa Offshore

-8 880 176

Aker Solutions

-8 776 594

TGS Nopec

-8 294 418

Avance Gas Holding

-7 457 276

Wilh Wilhelmsen

-6 109 020

Subsea 7

-5 922 727

Mest handlede norske aksjer

FUNCOM

Antall transaksjoner

109431

NEL

18836

SDRL

17101

NANO

14710

QEC

14422

TRVX

12570

NAS

11520

STL

9837

MHG

9316

REC

8636

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
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