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Pressemelding 01.04.2016 

 

Fredriksen-aksje dominerte privat aksjehandel i mars  

Mars ble en ny volatil måned på Oslo Børs som til slutt endte med en oppgang på en drøy prosent for 

hovedindeksen. Mye av oppturen er oljerelatert, og det var spesielt en John Fredriksen-aksje som dominerte 

både vinner- og taperlister, samt den private aksjehandelen i mars.   

Statistikk fra Nordnet viser at privatpersoner nettokjøpte aksjer på Oslo Børs for 178 millioner kroner i mars, i 

tillegg til utenlandske aksjer for 69 millioner. Seadrill-aksjen stikker ut med over 40 tusen handler og var 

soleklart mest handlet foran REC Silicon og Statoil.  

- Både målt i svingninger og antall handler har det vært helt galskap i Seadrill-aksjen i mars. Hver 

sjette handel via Nordnet i mars var i denne ene aksjen. Seadrill gikk fra 16 til 49 kroner, og var på 

NYSE også over 60 kroner. Dette er bevegelser vi knapt noensinne har sett i en aksje uten at det 

kommer noen nyheter, sier Nordnets Norgesjef Anders Skar. 

 

Spekulasjoner i forbindelse med at «storeulv» Fredriksen frigjorde kapital via nedsalg i Marine 

Harvest, og det som antagelig var tidenes shortskvis drev kurser og handel. Ryktene var at så mye 

som 90 millioner aksjer i Seadrill var lånt ut og at renten for å låne Seadrill aksjen ble skrudd til 

himmels, fortsetter Skar.  

Seadrill-aksjen var også den mest solgte aksjen blant privatkundene i mars foran Norsk Hydro og Borregaard.  

- At kundene solgte Seadrill er ikke overraskende med en så kraftig kursoppgang som vi var vitne til. 

Det er mange kunder som har sett stadig større tap i Seadrill-aksjen, og som helt sikkert satte pris 

på et sent besøk av julenissen og en unnskyldning for å komme seg ut aksjen, sier Anders Skar. 

Samtidig som kundene lemper ut Seadrill var Prosafe den mest nettokjøpte aksjen foran Frontline og DNB.  

- Vi kan nok forvente å se tilsvarende forsøk på å bunnfiske oljeservice fremover. Prosafe er historisk 

et solid selskap som har havnet i problemer som følge av det kraftige fallet i oljeprisen. Bare i år er 

aksjen ned fra 20 kroner til under 5 kroner. Jeg vil oppfordre investorer til å være ytterst forsiktig, 

og svært bevisste på hvor mye cash de allokerer til slike bets, avslutter Skar. 

 

For mer informasjon kontakt: Anders Skar, Country Manager Nordnet Norge | +47 959 222 77 | 
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Vedlegg: 

Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner 

Prosafe 33.589.448 

Frontline 29.484.794 

DNB 25.334.151 

Marine Harvest 24.411.144 

Yara International 18.077.824 

Bakkafrost 16.947.458 

NEL 15.196.698 

Grieg Seafood 9.054.594 

Europris 8.933.210 

Axactor 8.308.731 

 

Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

Seadrill -58.210.673 

Norsk Hydro -12.174.731 

Borregaard -10.088.138 

TGS-NOPEC Geophysical Company -9.043.396 

Kongsberg Automotive -7.553.531 

Statoil -6.965.061 

Storebrand -6.361.665 

Petroleum Geo-Services -6.105.210 

Subsea 7 -4.982.001 

XACT Derivat BULL -4.391.964 

 

Mest handlede norske aksjer Antall transaksjoner 

Seadrill 40.685 

REC Silicon 12.972 

Statoil 11.585 

Frontline 9.023 

Gaming Innovation Group 7.815 

Prosafe 7.582 

DNO 7.006 

Norsk Hydro 7.002 

Marine Harvest 6.753 

Thin Film Electronics 6.590 

 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.  


