
       

     

Thina Saltvedt er sjefanalyqtiker makro/olje 

i Nordea Markets. Hun er utdannet 

diplomøkonom ved BI og har, foruten et år 

med skatterett på det juridiske fakultetet, 

en MSc og doktorgrad i Manchester.  

Hun har selv uttalt at har hun investert mer 

i utdannelse enn i noe annet.  

Hun leier bolig og bruker det meste av 

tiden på arbeid. Thina Saltvedt gir ingen 

råd om kjøp og salg. Hun analyserer. For 

oljerelatert industri, transportsektoren og 

for investorer. Hun holder presentasjoner i 

Norden og Russland om utsiktene i 

oljemarkedet og påvirkning på 

økonomien. Hun leser rapporter om 

energi, graver seg ned i detaljene og leter 

etter essensen. Uttrykk som har stått på 

trykk om henne kan nevnes som; «Thina 

Saltvedt er mer i NRK enn hjemme.». 

«Nerden fra Nordea er Norges nye 

oljeekspert».  

 

Det skal bli spennende å høre hennes 

analyser innen olje og klima på Refsnes 

Gods i forbindelse med høstmøtet. 

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere, 

Moss Industri- og Næringsforening inviterer til høstens første 
medlemsmøte tirsdag 15. september. Denne dagen får vi besøk 
av en av Norges dyktigste og mest profilerte oljeanalytikere, 
Thina Saltvedt. Hun er aktuell med analyser av en synkende 
oljepris og klimakrisens betydning.  

I norsk økonomi har vi det siste året fått tydelig demonstrert oljeprisens 
betydning, ikke bare for oljeselskapene og leverandørindustrien i 
Rogaland, men for hele næringslivet og hele landet. Vi må alle forholde 
oss til en ny virkelighet og nye krav til omstilling. I mediene og i den 
politiske debatt kan man få inntrykk av at oljesektoren er under 
avvikling. Marginene er redusert og risikoen er økt, men vi gjør klokt i 
fortsatt å se på mulighetene innen denne sektoren.  

Thina Saltvedt evner å kombinere sin imponerende detaljkunnskap om 
oljemarkedet med en bred innsikt i næringsliv og samfunnsøkonomi. 
Dette blir garantert både en lærerik og inspirerende ettermiddag!  

Program:  

Kl. 16.00  Fremmøte i Vanity Fair for registrering.  

Kl. 16.30  Servering av to-retters middag i Kongesalen.  

Kl. 17.15  Foredrag og diskusjon i Vanity Fair.  

Kl. 20.00   Avslutning. 
 
 

Vel møtt, 

Widar Salbuvik 

Daglig leder  

Moss Industri- og Næringsforening 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tid:  Tirsdag 15. september klokken 16.00-20.00 

Sted:  Vanity Fair, Refsnes Gods 

Vi ber om påmelding til arrangementet på e-mail 
post@industriforening.no eller på telefon 480 58 820 innen fredag  
den 11. september.  
 
Medlemmer av MIN har gratis adgang til møtene og belastes kun for 
middag med 600 kr. For ikke-medlemmer, koster arrangementet som 
inkluderer middag og foredrag 850 kr, eller 250 kr kun for møtet. Ved 
påmelding må det presiseres om man skal ha middag eller kun foredrag. 

 
Thina Saltvedt er aktuell med analyser av fallende oljepris og 

klimakrisens betydning 

Thina Saltvedt 

 – En av Norges mest 

anerkjente og profilerte 

oljeanalytikere. 
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