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Pressmeddelande 2017-07-30 

Privatspararna ser fyndläge i AstraZeneca  
Juli  blev en stökig månad för Stockholmsbörsen då halva årets uppgång raderades. 
Efter en svag rapport såg privatspararna fyndläge i Astrazeneca samtidigt som 
säljtrenden i Fingerprint Cards fortsatte.      

Under rapportperioden var det flera bolag som missade förväntningarna rejält, med stora fall på 
börsen som följd. Många privatsparare lockades av möjligheterna som uppstod och flera av bolagen 
med nedgångar är bland månadens mest köpta aktier.   

- Privatspararna brukar ofta vara pigga på att köpa aktier som har gått ned hastigt, men det 
kan i slutänden bli dyrköpt. Köper man aktier i bolag som har rapporterat svaga siffror 
gäller det att sätta sig in i vad nedgången beror på och hur det påverkar bolaget framåt, 
säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet. 

Astra Zeneca blev månadens mest köpta aktie efter ett fall på 15%. 

- När ett stort och upphaussat forskningsprojekt kör i diket är det ju faktiskt ett riskmoment 
som försvinner från bolaget. Gillar man verksamheten i övrigt så kan det efter ett så stort 
kursfall vara ett bra tillfälle att köpa aktien.  

Fingerprint Cards hade en bra utveckling efter sin kvartalsrapport och många sparare såg det som 
ett tillfälle att sälja aktien.  

- Som ägare i Fingerprint har det varit ett tufft år och aktien har varit en av de mest sålda av 
våra kunder de senaste månaderna. Det är tydligt att många passade på att kliva av tåget 
efter rapporten, säger Joakim Bornold. 

De mest handlade aktierna i juli hos Nordnets svenska kunder:  

Mest köpta aktier Mest sålda aktier 

ASTRAZENECA FINGERPRINT CARDS B 

SaltX Technology Holding AB  TELE2 B 

Kinnevik AB BYGGMAX 

SKANSKA B NetEnt AB 

NOBINA  TRELLEBORG SER B 

CLOETTA AB SE BANKEN A 

INVESTOR B BOLIDEN 

ERICSSON B LUNDIN MINING CORPORATION 

SVENSKA CELLULOSA B LUNDIN PETROLEUM 

CASTELLUM OPUS GROUP AB 

 
För mer information, kontakta: 
Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299 
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