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Handel i utlandet 
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Nordnet har undersøkt privatpersoner handel med utenlandske aksjer. I undersøkelsen inngår statistikk 

fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Her vises hvor stor andel av handlene som gjøres i utlandet, 

hvilke børser de nordiske investorene handler på, samt de mest populære aksjene å eie og de mest 

populære aksjene å handle i utlandet. Undersøkelsen baserer seg på statistikk fra Nordnets 405.000 

aktive kontoer til og med fjerde kvartal 2011. 

 

Handel på andre markeder enn hjemmemarkedet 

Land Q4 2011 Q3 2011 Q4 2010 

Sverige (SEK) 12% 9% 13% 

Norge (NOK) 11% 10% 9% 

Danmark (DKK) 43% 32% 27% 

Finland (EUR) 9% 14% 11% 

      

Tabell 1: Antall kunder som har gjort handler på annen børs enn sitt hjemmemarkedet. 

 

 

Figur 1: Nordmenns andel av handel i utlandet 2008 til 2011. 

 

Mens norske, svenske og finske aksjesparere gjør mellom 9 prosent og 12 prosent av sine handler på en 

utenlandsk børs gjør danskene nesten halvparten av sine handler i utlandet. Fra tredje kvartal til fjerde 

kvartal i fjor har alle de nordiske sparerne økt sin utenlandshandel. Sammenlignet med for et år siden er 

bildet noe mer fragmentert. 

 

- I urolige børsperioder kan vi se tendens til at de private aksjesparerne i større grad ser til 

utlandet for interessante investeringsmuligheter. Dette skyldes to ting, for det første ønsker man 

gjerne en større diversifisering når risikoen i markedet øker, og for det andre så er det 

vanskeligere å finne de gode casene og man trenger da et større investeringsutvalg, sier 

Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank. 

 



 

Blant de norske aksjesparerne så dominerer det amerikanske markedet utenlandshandelen med det 

svenske på en god andreplass. 

 

Figur 1: Nordmenns handel i utlandet (Q4 2011) fordelt på markeder. 

 

- Det er hovedsakelig amerikanske og svenske aksjer nordmenn handler når de skal investere 

utenfor landets grenser. Dette henger sammen med at man har best informasjon og kunnskap 

om disse markedene, og således er best kvalifisert for å gjøre velfunderte investeringsvalg, sier 

Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank. 

 

 

De mest populære utenlandske aksjene å eie 

Pr fjerde kvartal 2011.  

Sverige Norge Danmark Finland 

Northland Resources Apple Trina Solar Vestas 

Vestas Hansen Natural Vostok Nordic Mining 

DNO International NU Skin Enterprises Wells Fargo Bank of America 

    

Tabell 2: De mest populære utenlandske aksjene å eie. 

 

Den mest populære utenlandske aksjen å eie blant nordmenn er Apple etterfulgt av Hansen Natural og 

NU Skin Enterprises. Hansen Natural er USAs største leverandør av energidrikke, mens NU Skin Enterprise er 

et amerikansk nettverksselskap som selger kosmetikk og velværeprodukter. I Sverige finner vi to norske 

aksjer på listen over de mest populære aksjene å eie, nemlig gruveselskapet Northland Resources og 

oljeselskapet DNO.  

 

De mest populære utenlandske aksjene å handle 

Pr fjerde kvartal 2011.  

Sverige Norge Danmark Finland 

Vestas Lundin Petroleum DNO Bank of America 

Nokia SAS AB Trina Solar Vestas 

Pandora PA Resources Xact Bear 2 Trina Solar 

    

Tabell 2: De mest populære utenlandske aksjene å handle 



       

 

 

 

De mest populære aksjene å handle blant norske aksjesparere i fjerde kvartal var Lundin Petroleum, SAS 

og PA Resources, alle svenske aksjer. Den eneste norske aksjen som er blant de mest populære å 

handle blant våre nordiske naboer er DNO som er den mest handlede aksjen blant de danske 

aksjesparerne.  

 

 

 

 

   For mer informasjon, kontakt Anders Skar, daglig leder Nordnet Bank, +47 959 222 77 eller 

anders.skar@nordnet.no.  

 

Undersøkelsen ”Handel i utlandet” bygger på et utvalg av statistikk fra Nordnets drøyt 400 000 kontoer i Norge, 

Sverige, Danmark og Finland.  
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