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Pressemelding 01.06.2018 

Aksjesalg på 141 millioner - oljeaksjer lempes ut. 

En sterk maimåned på børsen med gode kvartalstall har nå blitt byttet ut med uro over 

utviklingen i Italia, oljepris, OPEC-møte og toll på stål og aluminium.  

Aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs falt med i overkant av 20 prosent i mai 

sammenlignet med april, på grunn av mange innklemte dager samt helligdager. For andre 

måned på rad solgte privatpersoner mer aksjer enn de kjøpte på Oslo Børs, og totalt ble det 

nettosolgt aksjer for 141 millioner i mai, viser statistikk fra nettmegleren Nordnet. 

- Det var flere kunder som ønsket å ‘sell in May’, men vi opplever ikke at kundene flykter 

aksjer, og har et mer permanent ønske om å ‘stay away’, sier Anders Skar, daglig 

leder i Nordnet – med referanse til det forslitte børsuttrykket «sell in may and stay 

away». April var en sterk børsmåned med en oppgang på over 6 prosent. Børsen har 

fortsatt opp i mai, og var på det meste opp over 3 prosent, før markedet falt noe 

tilbake mot slutten av måneden. I takt med at kursene har gått, usikkerhet rundt 

handelskrig og nå senest rundt den politiske situasjonen i Italia har kundene tatt 

gevinst, fortsetter Anders Skar.  

Oljepris, energi- og oljeserviceindeksen er alle opp mellom 5 og 10 prosent i mai, noe som 

forklarer hvorfor oljeaksjer dominerer listen over de mest solgte aksjene. Aker BP var den mest 

solgte aksjen, etterfulgt av Borr Drilling og BW Offshore.  

- Det er usikkerhet knyttet til oljeprisen i det korte bildet, med OPEC-møte i juni i fokus. 

Oljerelaterte aksjer har hatt en god utvikling, og prises høyere som følge av økt 

optimisme, så mange velger å redusere eksponering mot sektoren, forteller Skar.  

Oppkjøpsrykter og kursrally bidro til at privatpersoner dumpet Norwegian-aksjer i april. I mai er 

aksjen tilbake som den mest kjøpte aksjen blant Nordnets privatkunder, med et nettokjøp på 

49 millioner kroner. B2Holding, Elkem og Gjensidige følger bak Norwegian på listen over de 

mest kjøpte aksjene i mai.   

- Oppkjøpsryktene og spekulasjonene rundt Norwegian-aksjen har avtatt i kraft, og 

med en økende oljepris i tillegg har kursen falt over 15 prosent i mai. Mange private 

aksjeinvestorer har plukket opp aksjen i håp om at et eventuelt bud på selskapet skal 

materialisere seg, avslutter Nordnetsjefen. 

 

For mer informasjon, kontakt: Anders Skar , daglig leder Nordnet Norge |  +47 959 222 77 

|anders.skar@nordnet.no |Twitter: @AndersNordnet  
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Vedlegg: 

Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner 

Norwegian Air Shuttle 49 389 517 

Elkem 25 528 129 

B2Holding 23 175 826 

Subsea 7 18 376 231 

Gjensidige Forsikring 15 130 015 

Aker 13 732 191 

Wallenius Wilhelmsen Logistics 11 680 825 

Norwegian Finans Holding 10 891 914 

Nordic Nanovector 8 155 045 

Protector Forsikring 7 967 878 

 

Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

Aker BP -51 514 663 

Borr Drilling -31 663 186 

BW Offshore Limited -28 455 508 

Funcom -24 993 258 

TGS-NOPEC Geophysical Company -21 868 500 

Golden Ocean Group -20 202 415 

Norsk Hydro -17 889 938 

DNB -12 941 184 

Austevoll Seafood -11 269 816 

BW LPG -10 659 149 

 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.  

 


