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IVRIGE. Det var hard kamp om å bli aksjonær i Grameenphone. Investorer i Bangladesh gikk gjennom lange lister for å se om de var blant de
heldige som fikk med seg en voldsom kursoppgang på teleselskapets første børsdag. Foto: Telenor Group

Startskudd: Da Grameenphone-sjef Oddvar

Hesjedal ringte i bjellen på børsen i Bangladesh’ hovedstad Dhaka igår, tok aksjen av med rakettfart.
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Oppgang gir
loppesirkus
Omslag: Tilfanget av lopper til Korsvoll skole kan tyde på
at den verste krisen er over, ifølge sjeføkonom Øystein
Dørum.
Til værs: Oslo Børs har styrket seg med 60 prosent siden
bunnen i vinter. Igår satte hovedindeksen igjen ny rekord
for året.
imidlertid vanskelig for å
forklare. Han avviser likevel at
det er finansiell spekulasjon som
sender opp kursene.
– Fakta har endret seg. Det er
en sterk underliggende vekst i
vekstøkonomiene, sier Hermanrud.
Han mener at både cruiserederiet RCCL og teleselskapet
Telenor er gode investeringer på
Oslo Børs nå. Han har også tro
på Statoil, som igår var oppe i
årsbeste 28 prosent over startnivået i januar.

FINANS
JOSTEIN LØVÅS
OG ANDREAS NYHEIM
STAVANGER/OSLO

D

a Korsvoll skolekorps holdt
loppemarked i april, var
tilgangen på lopper det
laveste på mange år. I helgen var
situasjonen snudd på hodet. Folk
kvitter seg med rask og rot i
rekordtempo.
– Nå var loppekjelleren fullere
enn noen kan huske, sier loppemarkedsmedarbeider og sjeføkonom Øystein Dørum i DnB
Nor.
Han mener endringen i loppemarkedssektoren kan tjene som
en morsom indikator på stemningen i norsk økonomi. Personlig gleder han seg også over det
økte loppetilfanget:
– Jeg fikk tak i en gammel
visesangplate fra Oktober, med
sang om lønns- og prisstoppen
og mye annet rart. Dessuten fant
jeg en plate jeg ikke visste eksisterte, fra Newport-festivalen, der
Bob Dylan synger duett med Pete
Seeger og Joan Baez.
To grunner
Dørum nevner to grunner til
at loppetilfanget på Korsvoll
skole kan tjene som en mikroindikator på tilstanden i norsk
økonomi:
� Når folk kjøper flere nye ting,
har de flere lopper å levere til
loppemarkedene.
� Når folk kjøper hus og flytter
mer på seg igjen, gjør de opprydninger som også resulterer i flere
lopper.
– Så er det selvfølgelig flere
innvendinger,
understreker
Dørum.
Både antallet konkurrerende
loppemarkeder og lokale variasjoner på Korsvoll kan ha
påvirket loppetilfanget. Likevel
synes Dørum at observasjonen
er morsom. En annen observasjon som kan tyde på at folk

GAMLE PLATER. DnB Nors sjeføkonom Øystein Dørum var fredag tidlig
ute og sikret seg noen gjeve plater foran lørdagens loppemarked.
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Hovedindeksen hittil i år
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kjøper mer nytt nå, er at salget
av lopper i helgen var relativt
labert.
– Vi måtte kaste masse etterpå,
sier Dørum.
60 prosent opp
På Oslo Børs later det definitivt
til at finansfolket har kastet
vinterens depresjoner av seg.
Da Børsen stengte igår, var
hovedindeksen nøyaktig tre
prosent høyere enn da den tok
helg sist. Dermed har Børsen

styrket seg med over 60 prosent siden bunnen sist vinter.
Store, profilerte selskaper
leverte kjempemessig avkastning til de som turde å kjøpe før
helgen. John Fredriksen-eide
Golden Ocean Group steg hele 11
prosent som følge av et sterkt
tørrlastmarked med ytterligere
rateoppgang. Norske Skogaksjen var også høyt på vinnerlisten med en oppgang på åtte
prosent.
Hurtigruten-eier Trygve Hegnar fikk nok en gladnyhet da
selskapet steg ytterligere 16
prosent. Dermed kan Hegnar
vise til mer enn 50 prosent
avkastning på aksjene han kjøpte
fredag
– Vi følger skjema for de to
andre oppturene, sier aksjestrateg Peter Hermanrud i
meglerhuset First.
Han viser til oppgangene etter
børskrasjene på slutten av
forrige tiår og begynnelsen av
dette.
Sist uke annonserte Hermanrud at det var 25 prosent sjanse
for at hovedindeksen kan stå i
830 poeng om tre år – vel 130
prosent over dagens nivå.
Akkurat oppgangen igår har han

Flom av penger
Sjeføkonom Dørum vil ikke
synse i detalj om aksjemarkedet,
men han tror mye av oppgangen
på verdens børser skyldes at
renten er nesten null. Investorene har tilgang til svært billig
likviditet.
– Noe av poenget med politikken er at investorene skal ta
mer risiko. Når spekulanter for
eksempel driver opp oljeprisen,
føler oljeselskapene seg tryggere
og tør å investere, sier Dørum.
Han tror også at den alvorligste nedturen i verdensøkonomien er over. Likevel advarer
han folk i gamlelandet mot å tro
på en bekymringsløs opptur fra
nå av.
Veksten internasjonalt er svak,
og tildels kunstig stimulert.
Store offentlige budsjettunderskudd må etterhvert betales for.
Her hjemme vil også finansminister Sigbjørn Johnsen trolig
forsøke å stramme inn. Samtidig

� LOPPEINDIKATOREN.

Loppemarkedsmedarbeider og
DnB Nors sjeføkonom Øystein
Dørum kunne konstatere at
antall innleverte lopper til
Korsvoll Skoles loppemarked
var rekordhøyt.
Begge foto: Per Thrana

tror Dørum på at bygg- og
anleggssektoren i Norge kan
svekkes ytterligere og at arbeidsledigheten vil øke.
jostein.lovas@dn.no
andreas.nyheim@dn.no

Jeg fikk tak i en gammel
visesangplate fra
Oktober, med sang om lønnsog prisstoppen og mye annet
rart Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB Nor
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oppsigelser
vs
sluttpakker

Nedbemanning er en stor belastning for alle involverte parter.
En rekke faktorer spiller inn - tid, innsats, konflikt, kostnader
- og ren medmenneskelighet. Vår erfaring er at det langt på vei
er mulig å balansere dem.
Haavind er med mer enn 100 advokater ett av Norges ledende firmaer, og tilbyr
rådgivning innenfor alle forretningsjuridiske og offentligrettslige områder.
Les mer på haavind.no
Løsninger finnes.
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