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Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. 

Nordnet Market Outlook, juni 2011 

 

 

Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette 

til gjennomsnittsverdier. Prognosene sammenstilles og presenteres blant annet før de 

børsnoterte selskapene skal publisere sine kvartalsrapporter. Nordnet har i denne rapporten 

gått igjennom analytikernes estimater for førstekvartalsrapportene 2010. Analytikernes 

prognoser og estimater har deretter blitt sammenlignet med de virkelige utfallene. Formålet 

med undersøkelsen er å gi privatpersoner et bilde på hvor bra analytikerens estimater 

stemmer overens med de faktiske resultatene. Undersøkelsen omfatter hovedsaklig 

selskapene som inngår i aksjeindeksen OBX, det vil si de 25 mest omsatte aksjene på Oslo 

Børs. Totalt har vi sett på 31 aksjer i første kvartal 2011, og disse er: AKER SOLUTIONS, BW 

OFFSHORE, CERMAQ, DNB NOR, DNO, EDB ERGOGROUP, FRED. OLSEN ENERGY, FRONTLINE, 

GOLAR LNG, JINHUI SHIPPING, MARINE HARVEST, NORSK HYDRO, NORSKE SKOGINDUSTRIER, 

NORWEGIAN AIR SHUTTLE, OPERA SOFTWARE, ORKLA, PETROLEUM GEO-SERVICES, PROSAFE, 

REC, RCL, SCHIBSTED, SEADRILL, SONGA OFFSHORE, STATOIL, STATOIL FUEL & RETAIL, STOLT-

NIELSEN, SUBSEA 7 S.A., TELENOR, TGS-NOPEC, TOMRA SYSTEMS og YARA INTERNATIONAL. Vi 

har sett på resultat pr aksje (Earnings per share / EPS), altså resultatet på ”siste raden” eller 

bunnlinjen. Definisjonen på et korrekt estimat i denne rapporten er at estimatet ligger mindre 

enn 10 % unna det faktiske resultatet selskapet rapporterte.  

 

Oppsummering: 

 Analytikerne bommet på 77 prosent av sine estimater i førstekvartal 2011. 

o 32 prosent av selskapene leverte resultater som var bedre en forventet 

o 45 prosent av selskapene leverte resultater som var dårligere en forventet 

o 23 prosent av selskapene leverte resultater som forventet 

 Gjennomsnittsavviket mellom analytikerens estimater og de faktiske resultatene i 

fjerde kvartal var 47 %, mens medianavviket mellom analytikernes estimater og de 

faktiske resultatene i fjerde kvartal var 29 %. 

 Analytikerne traff best på sine estimater i Telenor, og dårligst på sine estimater i REC. 

 

Kommentarer fra Nordnet:  

- Både analytikere og privatpersoner ser ut til å ha vært for positive før selskapene 

leverte sine førstekvartalstall. I forkant av rapportsesongen storkjøpte privatpersoner 

aksjer i håp om positive og sterke tall. Analytikerne har også tydeligvis oppjustert 

tallene for mye i forkant av rapportene, for tallene ble bare så som så og både 

analytikere og privatpersoner sitter nok nå litt skuffet tilbake, sier Anders Skar daglig 

leder i Nordnet Bank 

 



 

-  Første kvartal ble det dårligste kvartalet på lenge sammenlignet med forventningene. 

I hele 2010 leverte selskapene generelt bedre enn analytikerne forventet, mens i første 

kvartal ble det for første gang på over et år dårligere enn forventet. REC skuffet mest, 

etterfulgt av Subsea 7 og PGS. Sevan Marine har vært en egen historie, og har skuffet 

på de fleste områder den siste tiden. Sevan Marine er ikke inkludert i undersøkelsen da 

de utsatte sin kvartalsrapport, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank. 

 

Bedre eller dårligere enn analytikerne trodde? 

Analytikernes treffsikkerhet for førstekvartal 2011 var gjennomsnittlig 23 %. Det vil si at for 2 av 

10 selskaper var det faktiske resultat per aksje innenfor analytikerens forventninger eller 

estimater. I 77 % av tilfellene bommet analytikerne med sine estimater. Definisjonen på et 

korrekt estimat i denne rapporten er at estimatet ligger mindre enn 10 % unna det faktiske 

resultatet selskapet rapporterte.  

 

 Analytikernes estimater var feil for 77 % av selskapene i undersøkelsen. 

 Analytikernes estimater var korrekte for 23 % av selskapene i undersøkelsen. 

 

 

 

Fjerde kvartal 2010 var det kvartalet hvor analytikerne bommet mest i fjor. Sammenlignet med 

dette kvartalet traff analytikerne bedre. I fjor hadde analytikerne i snitt rett prognoser på 3 av 

10 selskaper.  

 

En kvartalsrapport er enten bedre enn analytikernes estimater, dårligere enn estimatene, eller 

i linje med estimatene. Generelt kom de fleste selskapene inn med dårligere resultatrapporter 

enn analytikerne hadde forventet i første kvartal.  

 

 

 



       

 

 33 % av rapportene var bedre enn analytikernes estimater 

 44 % av rapportene var dårligere enn analytikernes estimater 

 23 % av rapportene var innenfor analytikerens forventninger 

 

 

 

Avvik mellom faktiske resultater og estimatene 

Det gjennomsnittlige avviket mellom selskapenes resultat pr aksje og analytikernes estimater, 

var i førstekvartal på 47 %, mens medianavviket var på 29 %. Dette betyr at dersom vi legger 

gjennomsnittet til grunn, ville estimatet for et selskap som rapporterte et resultat på 100 

kroner, ligge på 53 kroner (forventningene var lavere) eller 147 kroner (forventningene var 

høyere). I 2010 var gjennomsnittlig avvik på 43 % mens medianavviket var på 22 %.   

 

Gjennomsnittlig og medianavvik estimat/faktisk resultat i 2010 pr kvartal: 



 

 

 

 

Kommentarer fra Nordnet:  

- Hensikten med undersøkelsen er absolutt ikke å sette en karakter på analytikernes 

jobb, men heller å gi de private aksjesparerne et bilde på i hvilken grad de kan stole 

på deres estimater. Den økonomiske utviklingen er utrolig vanskelig å spå, spesielt på 

kort sikt. Det siste året har også vært spesielt, hvor mange selskaper fortsatt slikker 

sårene etter finanskrisen. Det har selvfølgelig vært vanskelig for analytikerne å 

bedømme kraften og farten på tilbakehentingen, sier Anders Skar daglig leder i 

Nordnet Bank. 

 

- Vi har også sett på treffsikkerheten til analytikerne på driftsresultat og salgsinntekter, 

og her treffer de bedre, spesielt på topplinjen. 84 % av estimatene på salgsinntekter er 

innenfor en feilmargin på 10 % - dette er nesten det samme som i fjerde kvartal hvor 

tallet var 85 %. Sammenligner vi analytikernes estimater for driftsresultat så var 29 % av 

estimatene innenfor en 10 % feilmargin i første kvartal, sammenlignet med 35 % i fjerde 

kvartal. Dette bekrefter trenden vi har sette tidligere; Jo lengre ned i regnskapet vi 

kommer, og jo flere kostnader analytikerne må ta stilling til, desto større er 

feilmarginen. Ganske logisk, men inntektene er tross alt bare halve sannheten, og for 

deg som investor er det resultatet på bunnlinjen som faktisk betyr noe, sier Anders Skar 

daglig leder i Nordnet Bank. 

 



       

 

De enkleste og vanskeligste selskapene å vurdere 

Det er store forskjeller mellom selskapene når det gjelder treffsikkerheten i estimatene. De tre 

selskapene hvor analytikerne har gitt mest korrekte prognoser var Telenor, Aker Solutions og 

Songa Offshore. De tre selskapene hvor analytikerne har bommet mest var REC, Norske Skog 

og Frontline. 

 

 Selskap Avvik mellom resultat og estimat 

1 Telenor 3,0 % 

2 Aker Solutions 4,2 % 

3 Songa Offshore 6,7 % 

     
Tabell 1: De tre selskapene hvor analytikerne har gitt best estimater  (EPS) 

 

 

 Selskap Avvik mellom resultat og estimat 

1 REC 272,7 % 

2 Norske Skog 209,0 % 

3 Frontline 110,0 % 

     
Tabell 2: De tre selskapene hvor analytikerne har gitt dårligst estimater (EPS) 

 

Kommentar fra Nordnet:  

- På listen over de selskapene hvor analytikerne bommet mest finner vi 2 selskaper, 

Norske Skog og Frontline, som overrasket positivt, og et selskap som overrasket 

negativt, REC, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank. 

 

- Det er selvfølgelig slik at enkelte selskaper er enklere å analysere fordi de er mer 

stabile, mindre konjunkturfølsomme og det er enklere å forholde seg til det som driver 

inntekts- og kosntadssiden. Noen selskaper har i tillegg bedre kommunikasjonen med 

aksjemarkedet. En åpen og ærlig dialog fra selskapet gir analytikerne bedre 

veiledning og kan dermed bidra til bedre estimater, sier Anders Skar. 

 


