Pressemelding 02.05.2017

Resultatsesongen preger markedet positivt
April var en måned med mye politisk uro og resultatsesongen kom i gang for fullt. Totalt
omsatte Nordnets kunder for 5,6 milliarder kroner i april. Nordnets kunder nettokjøpte aksjer
for 98 millioner kroner i løpet av måneden. Sammenligner vi aktiviteten med mars så er det
tydelig at Nordnet-kundene tok påskeferie.
April måned var preget av påskeferien, og indeksen endte opp hele1,5 %. Måneden har også
vært preget av rapporter fra første kvartal, politisk uro i Nord-Korea og valg i Frankrike. Over
70 % av selskapene i USA har levert kvartalsrapporter, og hele 77 % har oversteget
forventningene. Spesielt biotech og teknologi har overrasket positivt.
-

Tomra var den mest kjøpte aksjen i april. Aksjen har hatt en sterk utvikling, og i tillegg til
2,10 kr i utbytte har denne blitt en favoritt for kundene våre i april, sier Tom Hauglund.

Oljeprisen har falt nesten 2 USD i april til 51,83, og fokuset fremover vil helt klart bli OPEC-møtet
25. mai. Ikke minst er det knyttet stor spenning til «driving season» som starter nå i mai. Dette er
en periode hvor amerikanerne forbruker mer raffinerte produkter som bensin og diesel. Historisk
sett er derfor andre kvartal en periode hvor oljelagrene kommer ned og vi ser stigende
oljepriser. Jeg mener at OPEC ikke har noe annet valg enn å videreføre sitt produksjonskutt, men
man vet aldri med OPEC. All fornuft tilsier at de vil videreføre kuttene.
-

Salgslisten bærer preg av aksjer som har levert resultater. Subsea leverte sterke tall med
rekordhøye 30 % EBITDA-marginer. Markedet venter noe nedgang i marginene
inneværende år, men selskapet har vist seg utrolig tilpasningsdyktige til oljeprisfallet.
Kundene våre er nok fristet til å ta gevinster i Subsea. Neste på listen er Norwegian som
leverte svake tall, og aksjen har falt mye i hele år. Jeg tror mange leter etter en inngang
i aksjen, men skuffende tall har nok skremt en del investorer, sier Tom Hauglund.

De mest handlede aksjene i april var Seadrill, African Petroleum og Norsk Hydro.
-

Denne måneden var det som i mange andre måneder Seadrill som var mest handlet.
Volatiliteten er stor i forkant av en restrukturering som ligger rett rundt hjørnet. Norsk
Hydro leverte svakere tall enn ventet og hadde derfor ekstrem aktivitet i slutten av
måneden. African Petroleum er en ny aksje som kundene våre har fattet interesse for,
sier Tom Hauglund.
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Vedlegg:
Mest kjøpte norske aksjer

Nettokjøp i kroner

Tomra Systems

40981192

African Petroleum Corporation

24071589

Norwegian Finans Holding

23728937

Petroleum Geo-Services

22550072

Yara International

17620831

Bakkafrost

13874433

Golden Ocean Group

12446374

SalMar

10298616

Norsk Hydro

9745516

Stolt-Nielsen

8939128

Mest solgte norske aksjer
Subsea 7

Nettosalg i kroner
-27 131 275

Norwegian

-25 616 223

Storebrand

-16 943 499

Marine Harvest

-9 774 475

B2 Holding

-9 913 577

Hafslund

-8 519 627

Xact derivat bear

-7 488 536

Prosafe

-6 963 527

Statoil

-6 662 885

Xact derivat bull

-6 393 607

Mest handlede norske aksjer

Antall transaksjoner

Seadrill

16735

African Petroleum Corporation

14683

Norsk Hydro

7529

Nordic Nanovector

7427

Yara International

6982

Funcom

6934

Golden Ocean Group

5684

Petroleum Geo-Services

5459

Norwegian Air Shuttle

5416

PCI Biotech Holding

5036

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
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