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Pressemelding 02.01.2018 

Desember jakten på nyttårsrakettene preget statistikken  

Desember var preget av jakten på nyttårsrakettene. Oslo Børs stengte året på 814, som var 

opp 2.2 % i desember. Nordnets privatkunder nettokjøpte aksjer for 31 millioner i desember. 

Desember ble en ny sterk måned med en oppgang på 2.2 %, og Osebx var kun 8 punkter 

unna toppen på 822 som ble satt intradag 9 november. Oljeprisen bidro også til oppgangen 

med en sterk avslutning og steg hele 4 USD i desember og endte året på USD 66.6.  

- Marine Harvest, NEL og Flex LNG var de mest kjøpte aksjene i desember. Marine 

Harvest var veldig volatil i desember med skuffende laksepris som preget aksjen. NEL 

var det utvilsomt mye aktivitet i, med både store innsidesalg og flere kontrakt - 

tildelinger. Flex LNG er løftet av at ratene i LNG markedet har løftet seg og utsiktene 

har bedret seg, sier investeringsøkonom Tom Hauglund. 

 

- På salgssiden havner Norsk Hydro, Bank Norwegian og Schibsted på topp denne 

måneden. Norsk Hydro signaliserte høyere investeringer på kapitalmarkedsdagen, og 

aksjen var på det meste nede i 53 kroner. Bank Norwegian er igjen høyt på salgssiden, 

og jeg tror nok «innsidesalget» fra Bjørn Kise gjorde sitt til at usikkerheten bet seg fast, 

sier Tom Hauglund.  

De mest handlede aksjene I desember var NEL, Element og Norwegian Air Shuttle 

- Kundene våre er trofaste mot NEL og NAS. Begge aksjene har høy volatilitet og aksjer 

våre kunder over lang tid har elsket. Element derimot er mer nykommer, og Bitcoin 

feberen som herjer globalt har nok tiltrukket investorer i Element. Selskapet har som 

mål å bli verdens første «assed backed» børsnoterte selskap. Aksjen steg hele 25 % i 

årets siste handelsdag. Denne type volatilitet tiltrekker seg naturlig mye trading og 

aktivitet, 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 

MARINE HARVEST 29 096 457 

NEL 24 620 640 

FLEX LNG 16 835 820 

TGS 13 581 282 

KITRON 13 574 182 

YAR 13 257 594  

SOLSTAD FARSTAD 11 318 723 

SELG STORAGE GROUP 10 925 714 

VEIDEKKE 10 913 150 

DNB OBX 10 834 761 

 
Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

NORSK HYDRO -30 174 431 

NOFI -23 114 065 

SCHIBSTED -22 911 790 

SCATEC SOLAR -18 844 934 

OBX BEAR -16 851 374 

NORDIC NANOVECTOR -15 769 285 

PGS -12 739 335 

REC SILICON -12 728 825 

FUNCOM -12 567 850 

GJENSIDIGE -11 830 471 

 

Mest handlede norske aksjer Antall handler 

NEL 11 411 

ELEMENT 8 788 

NORWEGIAN AIR SHUTTLE 8 301 

NORDIC NANOVECTOR 5 555 

DNO 5 382 

GOGL 5 262 

APCL 5 153 

FUNCOM 5 069 

MARINE HARVEST 4 897 

PGS 4 650 

 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.  


