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Investorene kjøper Hydrogen for 2016 

Hydrogenselskapet NEL var en av de store kursvinnerne på Oslo Børs i desember med en 

oppgang på hele 104 prosent, og toppet statistikken over mest kjøpte aksjer hos kunder av 

Nordnet foran optimistfondet XACT Bull og teknologiselskapet Thin Film Electronics.  

NEL kom også på andreplass over de mest handlede aksjene i julemåneden sammen med 

tradisjonelle børstungvektere som Statoil, Seadrill og Norsk Hydro. I sum ble det nettokjøpt 

norske aksjer for 47 millioner hos Nordnet i desember. Med unntak av april har 

Nordnetkundene dermed nettokjøpt aksjer hver eneste måned i 2015, og samlet sum for året 

ble nye 1073 millioner plassert på Oslo Børs via Nordnet. 

Handelen i utenlandske aksjer har tatt seg kraftig opp hos Nordnet gjennom året, men i 

desember var det salgsordrene som dominerte. Totalt ble det nettosolgt utenlandske aksjer 

for 30 millioner i desember. Svenske og amerikanske aksjer ble mest solgt med henholdsvis -19 

og -13 millioner, mens Danmark utmerket seg positivt med et nettokjøp på 4 millioner.  

- Det er både oppsiktsvekkende og underholdende at et såpass lite selskap som NEL 

topper kjøps- og omsetningsstatistikken sier Karl Oscar Strøm, Investeringsøkonom i 

Nordnet. Det understreker dog at børsen er mulighetenes arena, og at teknologi i 

vekst ofte trigger kjøpsinteressen hos investorene. Vi så det samme i Sverige siste 

halvår med aksjen Fingerprint Cards. Dette selskapet gikk fra å være ukjent til å bli en 

av Stockholmsbørsens mest handlede aksjer, sier Strøm.  

 

 

Mest handlede aksjer Andel av omsetning 

Statoil 10,8% 

NEL 9,8% 

Seadrill 8,9% 

Norsk Hydro 4,7% 

Frontline 4,6% 

XACT Derivat BEAR 4,5% 

Marine Harvest 3,1% 

XACT Derivat BULL 3,1% 

Telenor 3,1% 

DNO 3,0% 
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Mest kjøpte norske aksjer Nettokjøp i kroner 

NEL 57 503 392 

XACT Derivat BULL 18 708 427 

Thin Film Electronics 17 482 625 

Frontline 11 542 528 

Telenor 11 243 988 

Borregaard 10 734 622 

Seadrill 10 411 252 

Nickel Mountain Group 8 744 134 

IDEX 8 067 798 

Weifa 7 764 528 

 

Mest solgte norske aksjer Nettosalg i kroner 

Marine Harvest -53 405 744 

Norwegian Air Shuttle -32 442 714 

XACT Derivat BEAR -11 757 199 

TGS-NOPEC Geophysical Company -10 582 677 

XXL -9 507 154 

Gjensidige Forsikring -8 775 057 

Bakkafrost -7 459 330 

SalMar -7 450 549 

BW Offshore Limited -5 822 985 

BW LPG -5 243 299 

 

 

 

For mer informasjon kontakt: 

Karl Oscar Strøm, Investeringsøkonom Nordnet  

Mobil: +47 922 19 068 mail: karl.oscar.strom@nordnet.no  Twitter @KarlNordnet 
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