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Spararna tror fortsatt på H&M
Börsen tappade fart i mars efter en riktigt stark vinter. Det märktes bland privatspararna som
vände blickarna mot storbolag och banker under månaden.
Privatspararnas börsoptimism avtog något i mars och många valde att investera i större bolag
där H&M och Fingerprint sticker ut som spararfavoriter med en tuff utveckling det senaste året.
-

Trumps svårigheter att driva igenom sin politik, framtiden för EU och alltmer ansträngda
bolagsvärderingar gör att det finns en osäkerhet på börsen för tillfället. Spararna sätter
fortsatt stor tilltro till H&M men det är ett svårt läge för bolaget och kommande kvartal
är verkligen upp till bevis för dem. Spararna tycks ha höga förväntningar på bolaget
men det är långtifrån en riskfri investering, säger Joakim Bornold, sparekonom på
Nordnet.

Spararna övergav Ericsson efter den senaste vinstvarningen och många analytiker verkar osäkra
på bolaget fortsatta utveckling.
-

Att många väljer att sälja av sina Ericssonaktier är förståeligt. Den senaste
vinstvarningen kombinerat med spekulationer om en kommande nyemission gör att
många ser sig om efter tryggare alternativ. De har varit i stora problem tidigare men
frågan är om de överlever som fristående bolag denna gång, säger Joakim Bornold.

De mest handlade aktierna i mars hos Nordnets svenska kunder:
Mest köpta aktier

Mest sålda aktier
Ericsson

HENNES & MAURITZ B
CASTELLUM

LOOMIS
HEXAGON

INVESTOR B
FINGERPRINT CARDS B

SANDVIK
GETINGE

AXFOOD
LEOVEGAS
Kinnevik AB
RESURS HOLDING AB

VOLATI

NORDEA

G5 Entertainment

SKANSKA B

Engelska Skolan

SWEDBANK

BIOVITRUM AB

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom
Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande
i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

För mer information, kontakta:
Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299
E-post: Joakim.bornold@nordnet.se
Twitter: @JockeNordnet
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