Bakkafrost setti enn eitt met í gjár, tá partabrævið bleiv selt fyri 244 norskar krónur. Mynd: Jógvan H. Gardar
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Tað var ein tung byrjan fyri keypsskálarnar mánadagin, aftaná at bæði Wall Street og
serliga keypsskálar í Asia høvdu minking í virði.
Týsdagurin skuldi hinvegin vísa seg at ganga munandi betri hjá keypsskálanum í Oslo.
Statoil kom við einum rokniskapi fyri annan ársfjórðing sum var betri enn greinarar høvdu
roknað við. Hetta fekk lagið á íleggjarum at gerast betri, og virði á fleiri tungum
partabrøvum hækkaði í allan gjár.
Í meðal hækkaði Oslo Børs 0,30 prosent, og tað er serliga Statoil-partabrævinum fyri at
takkað, ið hækkaði 1,38 prosent í gjár. Eisini Norsk Hydro hevði ein góðan dag, og virði á
Norsk Hydro hækkaði 1,49 prosent.
Bæði Statoil og Norsk Hydro eru so mikið stór feløg, at tey einsamøll kunnu ávirka
samlaða úrslitið á keypsskálanum. Men eisini føroyski alirisin Bakkafrost hevur havt nógvar
samanhangandi góðar dagar á keypsskálanum í Oslo. Týsdagurin var einki undantak, og

setti Bakkafrost enn eitt met, tá partabrævið kom uppá 244 norskar krónur. Tá Oslo Børs
stongdi seinnapartin ígjár var prísurin fyri eitt Bakkafrost-partabræv 243,50 norskar
krónur. Tað gevur Bakkafrost eitt samlað virði uppá 11,8 milliardir norskar krónur.
Umroknað til danskar krónur er virði á Bakkafrost 9,8 milliardir krónur.
Fyri føroyska oljufelagið á Oslo Børs, Atlantic Petroleum, hava seinastu mánaðirnir verið
tungir. Vend tykist at vera komin í, og síðani 24. juni, tá eitt AP-partabræv kostaði 34,10
norskar krónur, so er virði spakuliga hækkað. 10. juli var virði hækkað við meir enn tíggju
krónum til 44,90 krónur. Síðani lækkaði prísurin til 40,10 krónur tann 21. juni, til hann í
gjár la um 40,60 krónur.
Atlantic Petroleum er eitt av oljufeløgunum sum hevur merkt oljulækkingina sera gott á
keypsskálanum. Virði á felagnum er minkað við góðum 57 prosentum, úr 100 krónum, fyri
einum árið síðani til góðar 40 norskar krónur í gjár

