
10 Fredag 7. juli 2017

Royal Mens Wear
Ruseløkkveien 26 / 0251 Oslo

Tlf. 22 20 00 30 – www.royalmenswear.com

Alt skal bort intill ny  
kolleksjon kommer i august.

1990,-   uansett førpris

Jakker, Dresser, etc.

VI HAR FLYTTET TIL  
HOusE OF OsLO I VIkA

sALGET FORTsETTER I 
VÅRE NYE LOkALER

Barberer oljeprisestimatene 

BENDIK AURSTAD
BENDIK.AURSTAD@FINANSAVISEN.NO

Nordea Markets er fremme med 
sabelen, og kutter kursmålene på 
Aker BP, DNO og Statoil, men ro-
per fortsatt kjøp. Dette skjer samti-
dig som meglerhuset reduserer sine 
offisielle oljeprisprognoser for årene 
fremover. 

«Vi beholder kjøpsanbefalingen 
på Statoil, men senker kursmålet til 
160 kroner, ned fra 180 kroner, på 
grunn av lavere oljeprisestimater», 
skriver Nordea i en rapport som ble 
publisert i går. 

Nordea forventer at Statoil vil 
vise en styrket kontantstrøm når 
de legger frem tall for andre kvartal 
2017. De realiserte prisene og pro-
duksjonen av olje og gass vil imid-
lertid være lavere i dette kvartalet, 
sammenlignet med forrige kvartal. 

Meglerhuset reduserer også 
kursmålet på Aker BP fra 180 kro-

ner til 155 kroner, og mener blant 
annet at det har vært for mye hau-
sing rundt rykter om fusjoner og 
oppkjøpsaktivitet. 

Senioranalytiker Oddvar Bjør-
gan ønskert ikke å kommentere den 
ferske rapporten i går. 

Mer fleksible skiferprodusenter
Tidligere forventet Nordea en gjen-
nomsnittspris på 60 dollar fatet, 
men operer nå med en snittpris på 
53 dollar fatet, og reduserer anslaget  
fra 65 til 60 dollar fatet neste år. (se 
faktaboks)

– Den første grunnen er at skifer-
produksjonen har kommet tilbake 
mye raskere og med mye større vo-
lumer enn vi så for oss i fjor. Vi ser 
nå at skiferprodusent-aktørene ope-
rerer med et helt annet tempo enn 
vi så for oss for et år siden, sier oljea-
nalytiker Thina Saltvedt i Nordea 
Markets på telefon fra London. 

Den andre grunnen til at megler-
huset nedjusterer oljeprisestimatene 
er at Libya og Nigeria har kommet 
tilbake med langt høyere produk-
sjon enn de har hatt tidligere. 

– Nigeria og Libya er også 
OPEC-medlemmer, men på grunn 
av store politiske problemer har ol-
jeproduksjonen deres vært svært 
ustabile og de er derfor holdt uten-
for kuttavtalen. Libya har økt pro-
duksjonen med nesten 700.000 fat 
siden i fjor, sier hun. 

Irak gir gass
Ifølge amerikanske energimyndig-
heter, er Irak på fjerdeplass når det 
kommer til oljeproduksjon av lan-
dene i verden. I 2016 produserte de 
2,39 millioner fat med olje. Oljeana-
lytikeren i Nordea påpeker at Irak 
ruster opp for å øke oljeproduksjo-
nen, som igjen kan skape overflod 
av olje i markedet. 

MEGLERHUS KUTTER OLJEPRISPROGNOSENE  FORVENTER 60 DOLLAR FATET I 2018

OLJE: Nordea Markets reduserer sine oljeprisestima-
ter, og kutter samtidig kursmålene på de største olje-
selskapene på Oslo Børs.

 �Roper fortsatt kjøp på oljegiganter 

Instabank inn i forsikring
ANDERS PEDERSEN-BJERGAARD
APB@FINANSAVISEN.NO

Denne uken lanserer Instabank et 
komplett tilbud av skadeforsikrings-
produkter, som blant annet omfat-
ter hus, innbo, bil- og reiseforsikring 
for privatmarkedet i Norge. 

– Vi kommer til å gå inn i 
markedet med en enkel og tydelig 
prismodell for enkeltforsikringer, 
men den store besparelsen ligger i 
å samle flere forsikringer hos oss, 
sier banksjef Robert Berg i en pres-
semelding.

Forsikringene blir tilbudt i sam-
arbeid med Troll Forsikring, som er 
et norsk skadeforsikringsselskap. 

Lave investeringer og risiko
Forsikring er en bransje som er 
spådd vil gjennomgå store endrin-
ger i årene fremover. Likevel me-
ner Robert Berg at risikoen er lav.

– Risikoen rundt lansering av 
forsikring for Instabank er gene-
relt sett lav. Vi har gjort en del IT-
utvikling for å sette opp samarbei-
det, men ellers er investeringene 
beskjedne. Vår forsikringspartner 
har holdt på noen år med forsik-
ring og kan dette godt. 

Instabank har ambisjoner om 
å være en heldigital bank, med en 
kundevennlig plattform. Banksje-
fen tror ikke at forsikring vil være 
en vesentlig bidragsyter til omset-
ningen i Instabank om tre år. 

– Det vil være positivt for banken 
å kunne tilby våre kunder et bredere 
tilbud, enn vi har gjort så langt. Økt 
kundelojalitet vil kunne bygge en 
base for økt kryssalg av mer lønn-
somme produkter i fremtiden. 

Instabank er unotert og hand-
les i OTC-markedet. Markedet 
reagerte positivt på nyheten om 
forsikring, og aksjen er i skrivende 
stund opp 3,6 prosent.  

SPENT: – Forsikring er relativt komplisert, så det blir spennende å se hvor 
langt vi kan komme, sier Robert Berg i Instabank.   FOTO: Iván KveRme

FINANS: – Forsikring vil selvsagt være lønnsomt for oss, sier 
adm. direktør Robert Berg i Instabank.
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