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Private investorer kjøpte stort under børsuroen i oktober 

Fersk statistikk viser at kunder av de selvbetjente aksjehandelsløsningene til Nordnet, Netfonds og 
Skandiabanken benyttet oktobers kursfall til store kjøp av aksjer på Oslo Børs. 

Samlet sett ble det kjøpt norske aksjer for 291 millioner kroner fra kunder av disse tre meglerhusene, 
og det er det største nettokjøp vi har sett hittil i år. Kurssvingningene gav også en kraftig økning i 
handelsaktivitet. Det totale handelsvolum på Oslo Børs var 57 prosent høyere i oktober enn i 
september, mens de tre nettmeglerne handlet for hele 74% mer enn i måneden før. 

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 3,95 prosent i oktober, men var på det meste ned hele 15,3 prosent 
fra forrige kurstopp som ble nådd 23. juni i år. Ikke siden sommeren 2012 har vi hatt en 
kurskorreksjon av tilsvarende størrelse på Oslo Børs. 

- Dette avliver nok en gang myten om at private investorer kommer for sent til markedet samt 
at de kjøper på topp og selger på bunn sier Karl Oscar Strøm, Investeringsøkonom i Nordnet. 
 

- Vi så store aksjekjøp av privatkundene nær bunnen etter Finanskrisen, og nå har kundene 
nok en gang benyttet en sunn korreksjon i markedet til å sette mer penger i arbeid gjennom 
å kjøpe aksjer. Dette er sunn og klok investoradferd, sier Strøm. 

Det var energisektoren som tiltrakk seg mest kjøpere, fulgt av industri og finans. Defensive sektorer 
som forbruksvarer og telekom ble solgt. Mest kjøpte aksje var oljeselskapet DNO International foran 
det børsnoterte optimistfondet OBX Bull med Statoil på tredjeplass. Mest solgt var pessimistfondet 
OBX Bear, foran Hurtigruten og Telenor.    

 

Mest handlede aksjer i oktober hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken: 

Selskap Handlet antall 

Norsk Hydro 27 077 

REC Silicon 26 596 

Petroleum Geo-Services 25 084 

Noreco  17 881 

XACT Derivat BEAR 15 902 

Marine Harvest 14 877 

Statoil 13 052 

Opera Software 12 537 

Seadrill 12 441 
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Mest kjøpt: 

  

Selskap Nettokjøp kroner 

DNO 89 595 648 

XACT Derivat BULL 87 287 635 

Statoil 69 774 650 

Gjensidige Forsikring 57 116 368 

Orkla 38 197 223 

Avance Gas Holding 35 920 826 

Det norske oljeselskap 33 442 831 

Hexagon Composites 30 224 835 

Norwegian Air Shuttle 24 930 554 

Subsea 7 23 017 677 

  

  

Mest solgt:  
  

Selskap Nettosolgt kroner 

XACT Derivat BEAR -121 691 307 

Hurtigruten -98 054 589 

Telenor -36 807 377 

Norsk Hydro -24 519 946 

Cermaq -24 198 840 

DNB -19 524 293 

Rocksource -9 094 140 

Songa Offshore -7 962 552 

Panoro Energy -7 003 864 

Noreco -6 400 811 

 

 


