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Pressmeddelande 2016-08-31 

Privatspararna övergav Fingerprint i augusti 

Börsen inledde augusti svagt med ett stresstest på de europeiska bankerna som tyngde, men 
återhämtade  sig dock och avslutade månaden starkt. Danska läkemedelsjätten Novo Nordisk 
toppade köplistan efter en kraftig nedgång under månaden, medan spararna övergav den 
tidigare favoriten Fingerprint Cards. 

På köpsidan dominerade under augusti framförallt bolag som inte hängt med i sommarens 
börsuppgång, samt bolag som haft en negativ utveckling de senaste månaderna. 

- Den kraftiga nedgången för den danska läkemedelsgiganten Novo Nordisk fick våra svenska 
kunder att leta sig över sundet för bottenfiske. Novo Nordisk gick ned med 17% under augusti 
vilket lockade många till köp, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.  

Flertalet aktier på säljsidan upplevde en stark uppgång under sommaren där spararna valde att ta 
hem vinster i sina portföljer under augusti. En favorit bland spararna toppade dock listan över de mest 
sålda aktierna. 

- Efter ett relativt tungt år hittills för fjolårsraketen Fingerprint Cards valde många att plocka hem 
sina vinster. Nordea kom även med en säljrekommendation på aktien som fick många att 
trycka på säljknappen, säger Joakim Bornold. 

 

Mest köpta aktier Mest sålda aktier 

NOVO NORDISK B FINGERPRINT CARDS B 

HENNES & MAURITZ B MEDA A 

INVESTOR B HALDEX 

RATOS B AcadeMedia AB 

Telia Company AB ABB LTD 

AUTOLIV INC SDB Nordic Waterproofing  

NORDEA SANDVIK 

Kinnevik AB BOLIDEN 

AXFOOD SKF B 

FASTIGHETS AB BALDER BETSSON B 

 

För mer information, kontakta: 

Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299 

E-post: Joakim.bornold@nordnet.se  

Twitter: @JockeNordnet 
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