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Pressemelding 04.12.2017 

Oljeprisen og Yellen-bekymring preget markedet   

November var preget av en sterk oljepris og noe mer urolige børser. FED-sjefen Janet Yellen 

mener USA sin gjeld er den største trusselen til USA sin økonomi. Totalt omsatte Nordnets 

kunder for 7,9 milliarder kroner i november.   

I november steg oljeprisen 2 USD og mye dreide seg om OPEC-møtet i Wien. Møtet endte, 

som forventet og til glede for Oslo Børs, med en forlengelse av den opprinnelige avtalen. 

OPEC vil sammen med hovedsakelig Russland vil fortsette å kutte 1,8 millioner fat olje ut 2018. 

Momentet i oljeprisen er veldig sterkt på grunn av overraskende sterk etterspørsel. FED-sjefen 

Yellin uttalte seg til Kongressen i november og er bekymret for den eskalerende gjelden til 

USA, som nå har passert 20 trillioner USD. Hun gikk så langt å si at amerikanerne burde sove 

dårlig på grunn av gjelden.  

- Norwegian Air Shuttle, Crayon og Komplett Bank er de mest kjøpte aksjene i 

november. Norwegian har vært en av favorittene til kundene våre og den siste tids 

svakhet har blitt benyttet til ytterligere kjøp. Crayon er en nykommer som har vekket 

interesse blant kundene våre. Komplett Bank ble også satt på børs i november, sier 

investeringsøkonom Tom Hauglund. 

 

- På salgssiden havner Bank Norwegian, Subsea 7 og Yara på topp. Bank Norwegian 

har hatt en svakere utvikling siste tiden og det faktum at CFO-en solgte 300.000 aksjer 

bekymrer nok investorene. Subsea 7 leverte noe svakere tall og har svingt kraftig i 

november, sier Tom Hauglund.  

De mest handlede aksjene i november var Norwegian Air, Marine Harvest og Norsk Hydro 

- Kundene våre elsker å handle Norwegian, og jeg tror det er mye grunnet den 

naturlige volatiliteten i aksjen. Marine Harvest har falt nesten 10 % fra toppen, mye på 

grunn av lavere laksepriser enn forventet på denne tiden av året. Markedet er veldig 

delt i synet på sektoren inn i 2018, og dette skaper naturlig nok mye trading. Norsk 

Hydro har falt mye i november, spesielt rundt kapitalmarkedsdagen. Dette skapte stort 

volum i aksjen og mye trading, 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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Vedlegg: 

Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner 

Norwegian Air Shuttle 72 652 641 

Crayon Group Holding 54 179 972 

Komplett Bank 40 198 659 

TGS-NOPEC Geophysical Company 29 993 438 

Insr Insurance Group 25 452 022 

Nordic Nanovector 23 348 535 

Solstad Farstad 23 224 203 

Schibsted ser. B 22 952 857 

Norsk Hydro 19 732 518 

DNO 16 988 309 

 
Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

Norwegian Finans Holding -60 412 370 

Subsea 7 -40 073 670 

Yara International -38 142 278 

Scatec Solar -24 226 188 

SalMar -21 194 080 

Itera -20 765 838 

REC Silicon -17 285 695 

Statoil -16 841 032 

B2Holding -15 049 151 

BW Offshore Limited -14 922 593 

 

Mest handlede norske aksjer Omsetning 

Norwegian Air Shuttle 495 562 074 

Marine Harvest 353 686 394 

Norsk Hydro 295 491 335 

NEL 265 832 185 

Statoil 254 041 872 

DNO 236 023 098 

Aker BP 230 761 616 

Golden Ocean Group 221 379 251 

Subsea 7 215 596 389 

Element 211 266 422 

 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.  


