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• Internasjonalt anerkjent børs i sterk vekst (ikke 
bare trygg havn og hedge mot andre markedet)

• Utenlandske investorer dominerer handelen / mer • Utenlandske investorer dominerer handelen / mer 
enn halvparten av meglerhusene utenlandske

• Attraktive sektorer, olje- og energi som ledende

• Verdens ledende børs innen fiskeri- og havbruk

• Kunnskapsrike aktører tiltrekker hverandre

• I europatoppen mht børsnoteringer og emisjoner
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• Staten og utlendinger største eiere (totalt ca 70%)

• Moderne børs – langt fremme teknologisk

Våre hovedprodukter og markedsplasser

Aksjer
Grunnfondsbevis

Derivater
Renter

Aksjer Renter
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Markedsdata  



3

Oslo Børs – noen nøkkeltall

Børsnoterte selskaper (aksjer/grunnfond): 235
Børsnoterte obligasjoner/sertifikater: 1000 (hvorav 410 på AMB)
Børsnoterte derivater: 15 underliggende + OBXgg

Omsetning i aksjemarkedet: 11,2 mrd pr dag
Omsetning i rentemarkedet: 27,3 mrd pr dag
Omsetning i derivatmarkedet: 65.000 kontrakter per dag

Mer om aksjemarkedet:
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 Nynoteringer i 2008: 5
 Markedsverdi alle selskaper: NOK 1.850 milliarder
 Antall utenlandske selskaper: 41
 Emisjoner i 2008: NOK 11 milliarder

Trading volumes; relative development
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Source: WFE, as per March 2008.
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Utenlandske investorers andel av handel og eierskap

68 69 67

77

6570

80

90

40414037
33

28

63 65

20

30

40

50

60

70

% ownership
% of trading

77

0

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008*

*April 30 2008. Source: The Norwegian Central Securities Depository (VPS) and Oslo Børs.

London
- ABN AMRO

JP Morgan Cazenove

Stockholm
- Avanza
- Erik Penser
- E*Trade
- Glitnir AB
- H&Q
- Neonet
- Nordnet

Reykjavik
- Landsbanki
- Glitnir Banki
- MP Investment Bank
- Straumur-Burdaras

Copenhagen

Internasjonal distribusjon 
36 fjern-

medlemmer

Amsterdam
- Nyenburgh
- IMC Securities
- All Options

- JP Morgan Cazenove
- Credit Suisse
- Deutsche Bank
- Dresdner Kleinwort
- HSBC
- Instinet
- Goldman Sachs
- Jefferies
- JP Morgan Securities
- Knight Equities
- Lehman Brothers

ll h

o d etCopenhagen
- Danske Bank
- Sydbank
- E*Trade
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Zürich
- Timber Hill

Paris
- Société Générale
- Crédit Agricole
- BNP Arbitrage

- Merrill Lynch
- Morgan Stanley
- UBS 
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Strategi / 
konkurransesituasjon

Noen av våre valg

• Handelssystem (SAXESS)
- Samarbeider med nordiske og baltiske børser om felles 

handelssystem og handelsregler

- Fullt ut elektronisk handel 

• GICS (Global Industry Classification Standard)
- Internasjonal indeksfamilie. Alle nordiske børser er inne.

• Overvåkingssystem (SMARTS) / kontrollregime
- Live markedsovervåking

- Oslo Børs langt fremme på elektronisk overvåking
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• Åpenhet i handelen (ref. anonymitet i OBX)
- Harmonisering viktig i konk.situasjon

• Selvstendig børs vs internasjonal integrasjon
- Klar strategi
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Hard konkurranse

• Oslo Børs liten i internasjonal sammenheng, tross 
kraftig vekst

• Internasjonale børsallianser / fortsatt konsolidering• Internasjonale børsallianser / fortsatt konsolidering

• Strategisk risiko:

- Strukturendringer internasjonalt innebærer at 
konkurransesituasjonen kan endres kontinuerlig. 

- Store krav til tilpasningsdyktighet (stikkord: harmonisering)

• MTFer etableres (handel, clearing, oppgjør)                           
Etableres av banker, som stimulerer til konkurranse med 
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mål om å få børser til å redusere avgifter.

• EU-tilpassninger av regelverk - ønsker større                 
konkurranse og effektive, standardiserte løsninger

• Monopolsituasjonen definitivt forbi

MTFer i Europa

Deutsche
Bö

WARSAW STOCK 
EXCHANGE

MTFs etc:
-Chi-x
-Turquoise
-Nasdaq OMX MTF
-Equiduct
-EuroECN
-OpenMatch
-PLUS Markets
-Liquidnet
-Posit
-SmartPool
E  Mill i
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Börse-Euro Millennium
-BOAT
+++
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Fremtiden for den norske børsen

• Vi ønsker å videreutvikle det norske markedet 
sammen med de aktørene som er til stede i dette 
markedetmarkedet.

• Utfordrende fremtid mht å sikre fortsatt lokal og 
global interesse.

• Vi tilpasser oss

- priser, distribusjon, teknologi, produkter/tjenester etc.

• Satse på våre sterke sektorer
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• Øke markedsaktivitetene nasjonalt og internasjonalt

Hovedutfordringer for Oslo Børs

Hvordan opprettholde og styrke vår posisjon?

- Vi skal både møte konkurranse og utvikle oss videreVi skal både møte konkurranse og utvikle oss videre

- Vi skal fortsatt være en attraktiv aktør

Hvilke grep skal vi foreta oss?

- Konkurrere på bred front vs satse der vi er sterke

- Samarbeid? 
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