
Årsberetning aksjeklubben 13 OPP – 2015 

Aksjeåret 2015 var preget av store svingninger  - slik som i 2014. Spesielt innenfor 
oljesektoren har en sett store fall blant alle selskapene. Vi startet året med en indeks 
på 579, nådde toppen 15.april ( 661), bunnen ble nådd 24.august på 555 som er et 
fall på 16%. Børsen bedret seg utover høsten, og avsluttet året på 610 poeng – som 
er en oppgang på i overkant av 5%. 

 

 

 

Oljeprisen har falt store deler av året -  startet på 66 dollar fatet, og avsluttet på 27 
dollar fatet. Fallet på i overkant av 50 prosent, har preget selskapene i oljesektoren. 
Produsenter, seismikk, rederier og oljeservice – selskaper har falt fra 50-80%. 
Dolphin var første selskap som gikk konkurs. Selskaper som har klart seg bra er 
selskaper innenfor konsum ( fisk, media, fly), samt tank og gassfrakt. 

 

 



 

Kraftig svekkelse av kronen mot de aller fleste valutaene, har bedre 
konkurransekraften til eksporterende bedrifter – flere verft har vunnet store 
kontrakter for utbygging i Nordsjøen – svekkelse av kronen mot dollar på i underkant 
av 20%. 

 

 

Fallende rentemarked har redusert finansieringskostnader spesielt for privatpersoner, 
Norges Bank har satt ned styringsrenten – mens FED satt opp renten i desember for 
første gang siden før finanskrisen. God tilgang til finansiering blant husholdningene, 
har ført til stigende boligpriser. På sørvestlandet ser vi press på boligprisene, 
spesielt i Stavanger-regionen – hvor boligprisene falt med i overkant av 5% i 2015. 
Redusert arbeidsinnvandringer reduserer etterspørselen, og er med på å presse 
prisene nedover. 

Flere selskaper har vært gjennom nedskjæringer, og nærmere 25.000 oljejobber er 
borte. Det er behov for reduksjon av kapasitet i hele bransjen, samt stort fokus på 
kostnadsbesparelse. 

 

 

 

 

 

 

 



Vi har gjort i overkant av 50 handler – vært aktiv bruk av stop-loss.  

Andelsverdien har økt fra 717,- ved årsmøte den 25.1.2015 til 920,- den 21.1.2016, 
tilsvarende en økning på ca. 28% 

 

 

 

Figur over viser klubbens portefølje sammenlignet med OSEBX i perioden 
23.10.2015 – 20.1.2016 (OSEBX i lilla farge) 

 

Olav vant konkurranse tett fulgt av «the Håland – brothers». 

På den sosiale fronten har vi hatt julebord og kanotur. Begge arrangementene var 
godt besøkt og godt gjennomført.  

 

 

 

Jarle Haug Pettersen, 20.januar 2016 


