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–Jo, dette er høy risiko.
Kjetil Fossum og

Kjetil Søyland er klare
på at investeringene de tilbyr
pengesterke gründere i oljefylket
Rogaland ikke er for alle.

– Dette er investeringer en
skal gjøre med egenkapital og
ikke lånte penger, sier de to.

Det er ikke mer enn et drøyt år 
siden jærbuen Kjetil Søyland dro 
i gang meglerbutikken Multi 
Markets. Allerede i første 
driftsår har selskapet tjent 
penger, vel 1,5 millioner kroner 
på driften, og flyttet til nye 
moderne lokaler innerst i Vågen 
i vekstbyen Sandnes.

– Det har gått bra, smiler 
Søyland.

To milliarder kroner
Søyland og de fem andre ansatte 
har alle lang erfaring fra valuta-
trading. Med fallende kurtasje-
inntekter i meglerbransjen har 
en rekke meglerhus kuttet antall 
ansatte. Søyland og de andre 
ansatte i selskapet startet opp 
for seg selv da Nordea kuttet i 

Satser høyt i valuta

RISIKO. Kjetil Fossum (til 
venstre) og Kjetil Søyland 
tilbyr investeringer med høy 
risiko i meglerbutikken Multi 
Markets i Sandnes.  
Begge foto: Tommy Ellingsen

Høy risiko skremmer ikke
rogalendingene. Tidligere
valutameglere handler nå
hver måned for rundt to
milliarder kroner.
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meglervirksomheten i Stavanger.
Det er ved hjelp av it-platt-

formen til danske Saxo Bank,
Multi Markets’ kunder gjør
handlene.

– Vi handler for rundt 250
millioner euro i måneden, sier
Søyland.

250 millioner euro er rundt to
milliarder kroner.

Så langt er det ren handel for
private investorer som har vært
inntektskilden. Disse «gearer»
typisk sine investeringer med
mellom fem til ti ganger. Rundt
350 kunder er aktive kunder for
selskapet.

– Det betyr at en investor har
tapt hele beløpet dersom han
«gearer» ti ganger og valutaen
faller ti prosent?

– Ja, slik er det, sier Fossum.
Multi Markets har i det siste

særlig investert med tanke på 
stigende dollarkurs og fallende
kurs på svenske kroner. Frem-
over håper selskapet at det ikke
bare skal lokke til seg private
investorer.

– Vi vil satse mer fremover på 
kommersielle kunder, sier
Søyland.

Det betyr at selskapet vil ha 
bedrifter som bruker valuta-
handel i sin ordinære virk-
somhet til for eksempel sikrings-
forretninger.

Rogaland på valutlåntoppen
Historisk har Rogaland vært det 
fylket hvor privatpersoner særlig 
har tatt opp valutalån.

– Vi har rundt tre milliarder 
kroner i valutalån for privat-
kunder. I all hovedsak, opp mot 
90 prosent, er det i sveitserfranc. 
Vi var oppe i en portefølje på 
seks milliarder kroner i 2006 før 
finanskrisen, sier kommunika-
sjonsdirektør Thor Christian 
Haugland i Sparebank 1 

SR-Bank. Banken er suverent
største bank i privatmarkedet i
Rogaland.

– Anbefaler dere kunder
valutalån?

– I utgangspunktet gjør vi ikke
det. I Norge er renten veldig lav.
Motivasjonen etter å komme seg
bort fra høy rente er ikke
tilstede. Vi mener heller ikke det
er et gunstig tidspunkt i forhold
til kursrisiko, sier Haugland.

I 2006 utgjorde valutalån
rundt ti prosent av de samlede
utlånene i privatmarkedet. Nå er
denne andelen på tre prosent for
Sparebank 1 SR-Bank.
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TIDLIG SUKSESS. Allerede i sitt første driftsår tjente Kjetil Søyland (til
 venstre) og Kjetil Fossums selskap Multi Markets 1,5 millioner kroner
på driften. – Det har gått bra, sier Søyland.
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