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Pressemelding 01.08.2017 

Nordnet-kundene laster opp med Norwegian  

Juli var preget av sterke selskapsresultater og en stigende børs. Totalt omsatte Nordnets 

kunder for 6,487 milliarder kroner i juli. Nordnet-kundene nettokjøpte aksjer for 101 millioner 

kroner i løpet av måneden.  

Juli var preget av en sterk resultatsesong og høyere oljepris. Oslo Børs endte opp hele 4,8 % 

og var med det én av verdens sterkeste børser. Hovedgrunnen til oppgangen er relatert til en 

måned hvor selskapene i USA og Oslo har levert sterke 2. kvartalstall. Oljeprisen endte opp 

52,61 USD, fra 3,64 USD. Oppgangen er drevet av fallende oljelagre og en svakere dollar. Så 

langt har 73 % av selskapene i USA levert bedre resultater enn ventet, og i Norge har 

tungvekterne som DNB, Telenor og Storebrand har levert solide selskapstall.  

- Norwegian Air Shuttle var den klart mest kjøpte aksjen i juli med nettokjøp på hele 126 

millioner kroner. Selskapet leverte et meget svakt 2. kvartalsresultat, med en EBITDA på 

kun 59 millioner mot ventet 535. Det var da ned fra over 1,3 mrd i EBITDA samme tid i 

fjor. Aksjen har falt fra 243 kroner til 193 i juli. Aksjen falt også kraftig i forkant av 

kvartalstallene, på nyheter om at finansdirektør Frode Foss går av.  Dette skremmer 

dog ikke kundene våre som bruker fallet til å laste opp med flyaksjer, sier 

investeringsøkonom Tom Hauglund. 

 

- Salgslisten denne måneden er spredt og mye av aktiviteten er drevet av kvartalstall. 

DNO har steget fra 7,6 kr til over 9 kr, drevet av tilbakekjøpsprogram og innsidekjøp. 

Telenor leverte sterke tall og har steget hele 20 kr i juli. Her tar nok Nordnet-kundene 

gevinst etter en sterk oppgang, sier Tom Hauglund.  

De mest handlede aksjene i april var African Petroleum Corporation, Norwegian og Funcom. 

- African Petroleum har vært volatil i juni på grunn av uttalelser fra oljedepartementet i 

Gambia, og fordi at selskapet melder at eksklusivitetsavtalen for SOSP-lisensen faller 

bort. Aksjen har vært ekstrem volatil i hele år og er en påminnelse om hvilken risiko 

man tar ved å eie aksjer i politiske utsatte områder. Du må kjenne din besøkelsestid i 

disse aksjene ellers kan det gå veldig galt med sparepengene dine, sier Tom 

Hauglund.  

 

For mer informasjon, kontakt: 

Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge  

+47 928 15 234 |tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet  
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Vedlegg: 

Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner 

Norwegian Air Shuttle 126061195 

Statoil 22663986 

Gjensidige Forsikring 19374370 

Subsea 7 18935265 

Golden Ocean Group 15175057 

REC Silicon 12650869 

Orkla 11759403 

Yara International 11554308 

XXL 11463072 

Norwegian Finans Holding 10293923 

 

Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

DNO -30942270 

Telenor -25561232 

BW LPG -22722181 

Norsk Hydro -15872952 

Marine Harvest -14784995 

Grieg Seafood -12462885 

Hafslund ser. B -10463891 

Petroleum Geo-Services -10415870 

DNB -9577286 

XACT Derivat BULL -9520995 

 

Mest handlede norske aksjer Antall transaksjoner 

African Petroleum Corporation 24483 

Norwegian Air Shuttle 22273 

Funcom 10632 

Nordic Nanovector 9160 

Norsk Hydro 8035 

NEL 6891 

DNO 5836 

Petroleum Geo-Services 5710 

REC Silicon 5313 

Seadrill 4936 

 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.  


