Pressemelding 02.10.2017

Oljeprisen løftet Oslo Børs
September var preget av sterk oljepris, stormen Irma og knallsterke børser. Totalt omsatte
Nordnets kunder for 8,5 milliarder kroner i august. Antall handler var rekordhøyt med 329 000
handler. Nordnet-kundene nettosolgte aksjer for 151 millioner kroner i løpet av måneden.
I september endte Oslo Børs opp hele 4,8 %, og den brede hovedindeksen endte på 783,
som er nye rekord. Hovedgrunnen til oppgangen er et sterkt moment i finans, samt at
oljeprisen brøt gjennom det viktige 52,5 USD-nivået og avsluttet måneden på 56,69 USD. Det
er en oppgang på rett under 4 USD. Fallende oljelagre, økt tillit til OPEC og uttalelser om
videreførelse av OPEC-kuttet har løftet oljeprisen. Arbeidstallene fra USA i august skuffet, noe
som skulle tilsi en utsatt renteoppgang. Men, under en konferanse i Cleveland uttalte FED-sjef
Yellen at en renteoppgang kan komme selv om inflasjonen havner under 2 %. Dette har satt
fart på de lange rentene og ikke minst finanssektoren.
-

Questerre Energy Corporation, Yara International og XACT OBX Bear var de mest
kjøpte aksjene i august. Det er en blanding av spekulanter i Questerre og sykliske
investorer som tror på global vekst og at Yara sin inntjening er på god vei tilbake.
Deretter kommer XACT OBX Bear som igjen er på topp 3-listen, noe som tyder på at
mange av kundene våre prøver å sikre porteføljen mot et børsfall, sier
investeringsøkonom Tom Hauglund.

-

På salgssiden havner Songa Offshore øverst denne måneden. Aksjen har vært
knallsterk og mange tar nok gevinst etter å hatt en fin reise med kraftig oppgang i
september. Norwegian Air Shuttle var en av de mest solgte aksjen i juli blant kundene
våre, og siste tids oppgang har nok fristet flere til oppgangen selv om Bjørn Kjos kjøpte
aksjer for nesten 200 millioner kroner, sier Tom Hauglund.

De mest handlede aksjene i september var Questerre Energy Corporation, Seadrill og NEL.
-

Questerre Energy Corporation har hatt en ekstrem volatil måned med nyheter, sterk
børsoppgang, emisjon og har deretter falt tilbake. Seadrill har også vært volatil med
restruktureringsplaner og masse rykter. NEL har gjort en emisjon på 2,5 kr for å styrke
arbeidskapitalen med hensyn til større ordrer, samt styrke deres finansielle posisjon.
Emisjonen ble gjort med noe rabatt og har dermed tiltrukket seg økt aktivitet i aksjen,
sier Tom Hauglund.
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Vedlegg:
Mest kjøpte norske aksjer

Nettokjøp i kroner

Questerre Energy Corporation

44746476

Yara International

31034645

XACT OBX Bear

23625159

Axactor

23358912

Solstad Farstad

21668679

Subsea 7

21366062

Scatec Solar

20782849

Borr Drilling

17953044

Thin Film Electronics

12720918

NEL

12696419

Mest solgte norske aksjer

Nettosalg i kroner

Songa Offshore

-59373187

Norwegian Air Shuttle

-55811578

DNO

-50842800

Norwegian Finans Holding

-41657425

Statoil

-35297615

Norsk Hydro

-32278581

DNB

-21788735

Petroleum Geo-Services

-20329898

Bakkafrost

-13675293

Kongsberg Automotive

-13549248

Mest handlede norske aksjer

Antall transaksjoner

Questerre Energy Corporation

36951

Seadrill

26457

NEL

12406

Norwegian Air Shuttle

12048

Norske Skogindustrier

11344

DNO

10708

Golden Ocean Group

9466

Petroleum Geo-Services

8654

InterOil Exploration and Production

7586

Yara International

6993

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
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