
 



 



 

Marine Harvest erstatter Norske Skog på topp ti over selskaper på Oslo Børs med flest privatpersoner på 
eiersiden. Storebrand har hatt en større tilstrømning av nye aksjonærer enn de andre selskapene, men også 
Gjensidige, Orkla, Yara og DNB har hatt en økning i private aksjonærer. 
Equinor har hatt den største tilbakegangen i antall private aksjonærer. Rec Silicon og Marin Harvest har hatt 
den største prosentvise tilbakegangen.  



 

Aker BP, Equinor og Telenor har bidratt spesielt positivt til nordmenns totale portefølje år mot år. Aker BP var 
fraværende på denne listen på samme tid i fjor, og har bidratt svært positivt til private aksjonærers portefølje 
det siste året.  
Veidekke har hatt den største tilbakegangen, og falt to plasser på listen mot samme tid i fjor. Også Orkla og AF 
Gruppen har hatt en betydelig tilbakegang, sammen med Marine Harvest som har falt fra listen.  



 

3897 4324 -427 231 214 16 

27731 26666 1065 1717 1635 82 

47703 46019 1684 6299 5874 425 

60920 61616 -696 15112 13145 1967 

70049 70775 -726 24136 21258 2878 

122869 126472 -3603 48349 41783 6566 

23469 24988 -1519 9420 7975 1445 

Personer i alderen 18 til 39 år har investert langt mer i aksjemarkedet enn andre aldersgrupper det siste året. 
Størst tilbakegang ser vi i antall aksjonærer i aldersgruppen over 60. Også her kan vi se effekten som et enkelt 
selskap kan ha på den totale aksjonærmassen. 60 % av personer som eide aksjer i Norske skog var over 60.  



 

I løpet av andre kvartal 2018, har fylkesrangeringen endret seg som følge av at Trøndelag er blitt ett fylke. Samtidig 
ser vi at det nye fylket har den største tilbakegangen i privatpersoner som eier aksjer på Oslo Børs, sammen med en 
nedgang blant innbyggerne i Buskerud, Østfold og Oppland. Siden selskapene vi eier ofte har en sammenheng med 
vårt lokalmiljø, er det ikke utenkelig at det også her har en sammenheng med at Norske Skog er fjernet fra Oslo Børs.  
Vestfold har passert Østfold på fylkes rangeringen de siste 12 månedene.  



 

 

Bærum utmerker seg som kommunen med høyest gjennomsnittlig portefølje også i andre kvartal 2018. Det er likevel 
oljekommunene Stavanger og Sandnes som har den største absolutte økningen i sine porteføljer i følge med 
markedsutviklingen de siste 12 månedene. Fredrikstad er den eneste kommunen blant topp ti som opplever et fall i 
gjennomsnittlig portefølje.  
I kommunerangeringen sortert etter verdi passerer Tromsø Kristiansand og går opp fra en 10. plass til en 9. plass. 

http://aksjenorge.no/aksjesparing/statistikk-privat-aksjesparing/

