Pressemelding 03.04.2018

Handelskrig og tech-fall i fokus
Mars var preget av tech-fall og en overraskende handelskrig fra USA. Oslo Børs stengte mars
på 805, som er ned 1,7 % fra januar. Nordnets privatkunder omsatte for 8,1 milliarder kroner
og nettokjøpte aksjer for 62 millioner i mars.
Mars ble en uvanlig volatil måned. Fokuset har dreiet seg mot overraskende annonsering av
straffetoll på stål og aluminium importert til USA. Trump har hisset på seg «alle» og den store
ulven, Kina, har holdt kortene tett til brystet. Nasdaq falt hele 2,8 % i mars, mye grunnet kraftig
fall i FANG-aksjene. Facebook har falt grunnet misbruk av data på over 50 millioner brukere,
og gründer Zuckerberg har uttrykt at det kan ta lang tid før de får kontroll på all dataen.
-

Subsea 7 og Storebrand var de mest kjøpte aksjene i mars. Subsea 7 har falt fra 20 til
100 kroner selv om oljeprisen har steget 3 USD i mars. Jeg er overrasket og hvor svak
aksjen har vært siden nyttår til tross for mye nye kontrakter. Kontraktsdekningen for
2019 bekymrer markedet. Storebrand-kjøp er nok posisjonering med bakgrunn i
forventede høyere renter. Foreløpig har 10-åringen i USA falt tilbake til 2,75 %, og den
store frykten for galopperende lange renter er dempet, sier investeringsøkonom Tom
Hauglund.

-

På salgssiden havner Protector forsikring og Statoil på topp i mars. Protector ser litt
skummel ut teknisk, med 200 dager glidende snitt på 84 kroner. Aksjen handler nå
farlig nær på 85 kroner. Faller den under 84, kan gulvet falle vekk. Statoil har svingt
mer enn vanlig og uroen i markedet har nok skremt en del kunder til å ta gevinst, sier
investeringsøkonom Tom Hauglund.
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Vedlegg:
Mest kjøpte norske aksjer

Nettokjøp i kroner

SUBSEA

33 904 306

STOREBRAND

25 904 206

GJENSIDIGE FORSIKRING

22 959 760

FJORDKRAFT HOLDING

20 686 324

SPAREBANK 1 SMN

20 452 982

POLARCUS

20 118 258

B2 HOLDING

19 820 954

QUESTERRE

17 803 160

NORSK HYDRO

17 399 023

SPAREBANK 1 NORD - NORGE

13 004 383

Mest solgte norske aksjer

Nettosalg i kroner

PROTECTOR FORSIKRING

-29 726 161

STATOIL

-24 219 265

MARINE HARVEST

-23 420 345

SALMAR

-23 321 335

DNO

-19 842 880

ORKLA

-18 554 439

NOFI

-14 528 473

BORR DRILLING

-10 783 759

TELENOR

-8 737 110

CRAYON

-8 653 106

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
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