
EQUINOR ASA

Equinor (EQNR:xosl) legger frem tall for 4. kvartal 2018 før børsstart onsdag 06. februar.  

Equinor ASA (EQNR:xosl) reagerer opp etter å ha gjort en dramatisk test av gulvet i en lang 
stigende trend, som i skrivende stund går rett under 190 kroner. Kursen har også  brutt ut av 
den fallende sekundærtrenden kursen beveget seg i gjennom 4. kvartal At vi nå også ser kursen 
etablere seg over 194 kroner er positivt. Neste motstandsnivå ligger ved 207. Kursen har også 
motstand ved 216 og 232 kroner. 194 fungerer nå som teknisk støtte, sammen med trendgulvet 
og 180 kroner. 

Volum
I det siste har vi sett at omsetningsvolumet er høyere på dager med kursoppgang enn på dager 
med kursnedgang, og det signaliserer at kjøperne er mer aggressive enn selgerne. 

At volumtopper og volumbunner viser dårlig samsvar med topper og bunner i kursgrafen er et 
svakhetstegn. 

På dager med resultatfremleggelse ser vi ofte relativt store bevegelser. Skulle vi onsdag se at 
Equinor stiger kraftig på høyt volum er dette et klassisk styrketegn, og motsatt om aksjekursen 
faller på høyt volum. 

Glidende snitt
Dagen før kvartalstallene offentliggjøres ligger 50 dagers  glidende snitt (SMA) ved 218,89 
kroner. 100 dagers glidende snitt er ved 218,25 kroner, og 200 dagers glidende snitt ligger ved 
206,32 kroner. Dersom 50 dagers snittet krysser under 100 dagers snittet igjen, vil dette være et 
salgssignal. 

Glidende snitt gir imidlertid sene signaler, og i likhet med MACD som er en variant av denne 
indikatoren gir ikke glidende snitt særlig gode signaler i markeder som beveger seg sidelengs. 



RESULTAT & ESTIMATER 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 est.

Salgsinntekter 19.884 m 18.135 m 19.136 m 19.555 m

EBIT underliggende 4.414 m 4.314 m 4.843 m 4.776 m

EBIT 4.960 m 3.835 m 4.597 m 4.776 m

Pretax 4.540 m 3.518 m 4.249 m 4.635 m

Nettoresultat 1.285 m 1.219 m 1.665 m 1.736 m

EPS 0,39 0,37 0,5 0,52

Estimater: Infront

EQUINOR vs. OSEBX

EQUINOR vs. PEERS

Pr. 04. februar hadde kursen i Equinor steget 11,25 prosent på 1 år, mens hovedindeksen på Oslo Børs 
(osebx) i det samme tidsrommet hadde steget 4,92 prosent. 



DE STØRSTE AKSJONÆRENE

Position Investor

1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

2 FOLKETRYGDFONDET

3 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERIC

4 CLEARSTREAM BANKING S.A.

5 STATE STREET BANK AND TRUST COMP

6 STATE STREET BANK AND TRUST COMP

7 STATE STREET BANK AND TRUST COMP

8 JPMORGAN CHASE BANK

9 STATE STREET BANK AND TRUST COMP

10 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

11 THE NORTHERN TRUST COMP

12 KLP AKSJENORGE INDEKS

13 FDTY IVT TR:FDTY INTRL DISCVRY FD

14 STATE STREET BANK AND TRUST COMP

15 JPMORGAN CHASE BANK

16 SIX SIS AG

17 JPMORGAN CHASE BANK

18 EUROCLEAR BANK S.A./N.V.

19 INVESCO FUNDS

20 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

VESENTLIGE SHORTPOSISJONER

Equinor ASA er ikke i Finanstilsynets shortregister per 05. februar 2019. I shortregisteret viser summen av 
nåværende åpne shortposisjoner som er større eller lik 0,5%. Shortposisjoner som ligger under denne 
terskelen, er ikke inkludert i tallene. 
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