Pressemelding 01.07.2014

Privat aksjehandel i juni:

- Venter fortsatt på korreksjonen som aldri kommer.
Private aksjesparere hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken nettosolgte aksjer for nye 527 millioner
kroner i juni. Hittil i år har privatpersoner solgt av aksjer for 1,9 milliarder kroner
- For hver nye rekord Oslo Børs setter reduseres privatpersoners risikovilje og interesse for å eie aksjer
ytterligere. Vi har nå sett et nettosalg av aksjer seks måneder på rad, og investorene fortsetter å vente
på korreksjonen som aldri kommer. Vi må tilbake til tider før finanskrisen for å finne et første halvår med
så bearish innstilling og et så stort nettosalg av aksjer blant privatpersoner på børs, sier Anders Skar
daglig leder i Nordnet Norge.
Oslo Børs er opp 12,8 prosent så langt i år, og selskapene prises på et historisk gjennomsnitt hvis vi ser på
nøkkeltall som P/E (Pris/fortjeneste) og P/B (Pris/Bok). Selv om markedet ikke er utpreget dyrt tror Skar det
må en korreksjon til før privatpersoner begynner å kjøpe aksjer igjen.
Nedsalget i juni var hovedsakelig konsentrert rundt bransjene energi, konsumvarer og råvarebasert
industri, og Marine Harvest var den mest solgte enkeltaksjen etterfulgt av DNO, Statoil og Yara. Den
eneste bransjen som tiltrakk seg kapital fra privatpersoner i juni var Industrisektoren, og den soleklart
mest populære aksjen var Norwegian Air Shuttle.
- Majoriteten privatkunder selger av aksjer og det bærer listen over de mest solgte og kjøpte aksjene
preg av. Listen over aksjer som selges domineres av tungvektere på børsen og til dels kraftige nedsalg,
mens listen over aksjene som kjøpes er i større grad small- og mid cap selskaper med nærmest
ubetydelige nettokjøp, sier Anders Skar i Nordnet.
- Unntaket er selvfølgelig Norwegian som folk tar med seg i sommerporteføljen. Her har privatpersoner
gått inn med over 100 millioner i løpet av juni. Aksjen har falt kraftig den siste måneden og de private
investorene har benyttet anledning til å plukke opp aksjen, sier Anders Skar i Nordnet.
Privatkunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken gjorde 268.866 transaksjoner og omsatte aksjer
for 9,9 milliarder kroner i juni. Dette tilsvarer en markedsandel på Oslo Børs på henholdsvis 8 og 6 prosent,
og ligger på samme nivå som måneden før og juni i fjor.
- Det koker ikke akkurat i den private aksjehandelen på børs, men omsetning og aktiviteten har vært
relativt stabil den siste tiden. Vi trodde på en viss nedgang i den private handelen i juni som følge av
fotball-VM men det har vi ikke sett, forteller Anders Skar i Nordnet.
Tradingfavorittene DNO og REC Silicon var de mest handlede aksjene i juni etterfulgt av spillselskapet
Funcom.
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Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juni hos
Nordnet, Netfonds og Skandiabanken. I sum gir dette et godt bilde på private investorers adferd på
Oslo Børs.

MEST HANDLET

ANTALL TRANSAKSJONER

1.

DNO

25 663

2.

REC Silicon

19 780

3.

Funcom

12 843

4.

Norsk Hydro

11 029

5.

Norwegian Air Shuttle

10 655

6.

Marine Harvest

7 975

7.

XACT Derivat BEAR

7 165

8.

Statoil

5 934

9.

Det norske oljeselskap

5 932

10. Yara International

MEST KJØPT

5 494

NETTOKJØP

1.

Norwegian Air Shuttle

103 963 374

2.

Avance Gas Holding

15 918 136

3.

Protector Forsikring

9 732 887

4.

Golden Ocean Group

8 812 920

5.

Songa Offshore

8 657 252

6.

Nordic Semiconductor

7 487 452

7.

Subsea 7*

6 131 987

8.

American Shipping Company

5 735 244

9.

Sevan Drilling

5 632 070

10. Vardia Insurance Group

MEST SOLGT

4 918 657

NETTOSALG

1.

Marine Harvest

2.

DNO

-80 215 555

3.

Statoil

-68 523 586

4.

Yara International

-45 395 732

5.

Seadrill

-45 277 218

6.

Norsk Hydro

-35 457 972

7.

Aker Solutions

-29 589 244

8.

Aker

-27 694 758

9.

BW LPG

-26 206 732

10. Petroleum Geo-Services

-138 276 524

-25 342 917
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