Pressemelding 02.07.2018

Tar med børsen på sommerferie.
Det var god aktivitet i den private aksjehandelen i juni, viser statistikk fra Nordnet. Etter å ha
nettosolgt aksjer i april og mai er privatpersoner tilbake på kjøperen i juni.
Antallet børshandler økte med 6 prosent fra mai, og totalt ble det nettokjøpt aksjer for 140
millioner. Totalt har private investorer hos Nordnet nettokjøpt aksjer for en halv milliard så langt
i år.
-

Vanligvis ser vi at mange private investorer tar ned risiko og reduserer sin eksponering
inn mot perioder hvor man skal ha ferie og koble av. Denne trenden motvirkes av
stadig bedre verktøy for aksjehandel på smarttelefoner, nettbrett, bedre og raskere
mobilnett, billigere surf i utlandet osv. Det har helt enkelt blitt enklere å følge med,
holde oversikt og gjøre løpende endringer i aksjeporteføljen også når du er på ferie,
sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet.

Og de som pakker kofferten med sommeraksjer vil holde et ekstra øye med oljepris og
selskaper i energi-sektoren i sommer. Det var knyttet stor spenning til OPEC-møtet i slutten av
juni, hvor det ble besluttet å øke produksjonen med 1 million fat. Oljeprisen har holdt seg
godt, og endte opp over 3 prosent i juni.
-

Statistikken for juni viser at investorene tror på fortsatt sterk oljepris og videre oppgang
innen olje- og energi. Listen over de mest kjøpte aksjene toppes av blant annet
Questerre, Subsea 7 og BW Offshore. Det er for så vidt interessant at vi øverst på listen
over de mest solgte aksjene finner Aker BP og PGS, også fra samme sektor, sier Anders
Skar.

Nordnet-sjefen mener de private investorene grunnleggende er positiv til olje- og oljeservice,
og at aksjene på salgssiden skyldes gevinstsikring.
-

Aker BP og PGS er blant vinneraksjene det siste året med en oppgang på henholdsvis
143 og 163 prosent. Det er ikke merkelig at kundene selger ned og tar gevinst, og
heller roterer til selskaper hvor potensialet ikke er tatt ut på samme måte, avslutter
han.

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

Questerre

25 863 211

REC Silicon

24 219 786

BW Offshore

24 149 346

Subsea 7

23 838 308

SpareBank 1 SMN

20 118 195

Gentian Diagnostics

17 685 085

Norwegian Air Shuttle

17 349 614

Norsk Hydro

15 767 819

B2Holding

13 810 951

Nordic Nanovector

13 017 056

Mest solgte norske aksjer

Nettosalg i kroner

Petroleum Geo-Services

-26 819 301

Aker BP

-20 363 417

Aker

-19 189 902

Golden Ocean Group

-17 870 123

Ocean Yield

-16 306 981

Fjordkraft Holding

-12 400 538

BW LPG

-12 208 885

Polarcus

-9 645 751

Norwegian Finans Holding

-8 185 466

Austevoll Seafood

-7 391 768

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
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