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Pressemelding 03.07.2017 

Nordnet-kundene tror på oppgang i oljeprisen 

Juni var preget av lavere volatilitet og svak oljepris. Totalt omsatte Nordnets kunder for 5,98 

milliarder kroner i juni. Nordnets kunder nettosolgte aksjer for 27 millioner kroner i løpet av 

måneden.  

Juni var preget av lavere volatilitet og svak oljepris. Oslo Børs endte ned hele 2,1 %. 

Hovedgrunnen til børsfallet er relatert til en måned hvor oljen har falt, og på det verste var 

ned over 10 %. Oljeprisen endte ned 1,35 USD til 48,97 USD, og var nede i 45,01 USD på det 

verste. Det store problemet rundt oljeprisen er at oljelagrene ikke kommer fort nok ned. 

Samtidig som markedet ikke har nok tillitt til at OPEC skal vise stor nok gjennomføringskraft om 

ytterligere kutt vil bli nødvendig.  

- PGS, BW LPG, Statoil og African Petroluem er på topp fire over de mest kjøpte aksjene 

i juni. Dette er et tydelig signal om at kundene våre tror på høyere oljepris og sterkere 

sentiment innen olje og oljeservice det neste halvåret, sier investeringsøkonom Tom 

Hauglund. 

Den amerikanske sentralbanken satte opp renten for andre gang i år, og varsler ytterligere 

renteoppgang. Rentebanen tilsier tre renteoppganger neste år. Markedet tror ikke på FED sin 

rentebane, og priser inn kun én renteoppgang neste år. Sentralbanken kommuniserte også at 

de sakte, men sikkert vil la den enorme balansen av obligasjoner gå til forfall. Det tilsier at FED 

trekker tilbake likviditet fra bankene og kan omtales som et omvendt tilbakekjøpsprogram. 

Jeg er bekymret for om markedet i USA er robust nok til å tåle både renteoppgang og 

mindre likviditet. 

- Salgslisten bærer preg av bredt salg av sjømataksjer. Hele 5 av topp 10 mest solgte 

aksjer er sjømataksjer. Usikkerheten rundt sektoren er grunnet frykt på 

etterspørselssiden, samt flere nedgraderinger fra blant annet Nordea. Kombinasjonen 

av urolige laksepriser og utsikter for høyere tilbud fra Chile gjør nok markedet nervøst, 

sier Tom Hauglund.  

De mest handlede aksjene i april var Nordic Nanovector, NEL og African Petroleum.    

- Nordic Nanovector har sluppet nyheter i juni, uten at det har overbevisst 

aksjonærene. Selskapet har falt fra 103 kr til 77 kroner i løpet av måneden. NEL har 

sluppet flere nyheter i juni. Aksjen har vært volatil i juni på grunn av en stor kontrakt 

med H2V products, joint venture-annonsering med DEO Kyang i Sør-Korea og salg fra 

større aksjonærer, sier Tom Hauglund.  

 

For mer informasjon, kontakt: 

Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge  
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Vedlegg: 

Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner 

Petroleum Geo-Services 38823309 

BW LPG 28801014 

Statoil 22025747 

African Petroleum Corporation 16104451 

XXL 15031528 

Aker 13298306 

Yara International 13225994 

Questerre Energy Corporation 8504583 

Polarcus 8101222 

Frontline 7172994 

 

Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

Marine Harvest -56262248 

Norsk Hydro -20006656 

Bakkafrost -17410912 

Storebrand -11378232 

Grieg Seafood -11342138 

Lerøy Seafood Group -11100121 

SalMar -10835373 

Saferoad Holding -10380412 

Orkla -9014526 

Gjensidige Forsikring -8198000 

 

Mest handlede norske aksjer Antall transaksjoner 

Nordic Nanovector 13393 

NEL 13392 

African Petroleum Corporation 8287 

Petroleum Geo-Services 8150 

BW LPG 7025 

Funcom 6397 

Statoil 6213 

Norsk Hydro 6169 

Golden Ocean Group 6024 

Questerre Energy Corporation 5692 

 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.  


