
 
 
 
 
   
Årsberetning aksjeklubben 13 OPP – 2016 

 

Oslo Børs har gitt en avkastning på hele 12% i 2016, til tross for mange utfordringer 
underveis i året.  
Avkastningen doblet seg sammenlignet med utviklingen i 2015.   
Oljesektoren har bidratt godt til utviklingen – oljeprisen gikk fra 27 $ til 56 $ fatet.  
OPEC har blitt enige om kutt i oljeproduksjon estimert til 1,5 million fat pr. dag. 

Oslo Børs har hatt en fantastisk reise siden finanskrisen i 2008. Børsen har steget fra 188 
poeng til 700 poeng (januar 2017).  
I denne perioden har vi hatt fire korreksjoner: 2011,2014,2015,2016. 

 

Aksjemarkedet har blitt smurt av en ekspansiv pengepolitikk samt fallende renter.  
Mye av kapitalen har havnet i risikable aktiva for å skape avkastning utover inflasjonen for 
investor. 

 

2016 har vært preget av flere politisk sjokk: Brexit, Donald Trump og valget i Italia. 

Basert på P/E ligger OB over snittet. Børsen prises til om lag 17 – mot snittet på 13.  
Det er forventninger til økt inntjening (EPS) på 25%.  
Ser vi på P/B ligger prisen i underkant av historisk snitt. 

 



 
 
 
 
   
Blant regionale aksjemarkedet gitt det russiske aksjemarkedet 52 % godt drevet av 
oppgangen i oljeprisen – gullprisen endte året opp 7%.  
Styringsrentene er lave ( Norge : 0,5%, negative i Sverige og ECB). 

 

 

 

 

 

Arbeidsløsheten kan sees ut som har stabilisert seg på i overkant av 4 % / boligprisene er 
økende, men her er det Oslo som har hatt den høyeste veksten. (OBOS: +22%). 
Boligprisene på Haugalandet har stabilisert seg, boligprisene i Stavanger har hatt nedgang 
tre siste årene. 

 



 
 
 
 
   
Konkurransen var knallhard i år - Arild gikk av med seieren.  Gratulerer!!  
Jarle kom et surt poeng bak, med Per Jonny og Karsten på delt tredjeplass.  
Det har vært gjennomført 9 konkurranser. 

Vi har vært på kanotur, og hatt nok et vellykket julebord hos Olav.  
Alle møtene er preget av godt humør og mye latter. 

Takk for leie av lokaler til Rune – supert at du stiller disse til disposisjon  

 

Aksjer som har bidratt til positiv avkastning:  
AKER,  AKERBP, ASC, AUSS, AXA, BAKKA, ENTRA, HEX, NANO, OLT, ORK, SAS NOK, 
SUBC, VEI. 

Aksjer som har bidratt til negativ avkastning:  
AFG, AKVA, APP, GSF, KIT, MHG, NEL, OPERA, PCIB, PHO, RCL, STL, TEL, ZAL 

Antall handler gjennomført i 2016: 83 transaksjoner - 41 salg, 42 kjøp. 

Andelsverdien har i perioden 21.01.2016 til 26.01.2017 økt fra 928,- til 988,- (6,5%) 

 

Jarle Haug Pettersen 
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