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Pressmeddelande 2017-09-29 

Privatspararna allt mer försiktiga  

September blev en bra månad på Stockholmsbörsen som lyftes av fortsatt starka 

konjunktursignaler och en seger för Angela Merkel i det tyska valet. Privatspararna vände 

blickarna mot större investmentbolag, samtidigt som de sålde bolag det stormat kring, 

exempelvis Fingerprint och Nordea. 

Privatspararna hade många mediastormar att agera utifrån i september. Vinstvarningen från 

Fingerprint, böterna för Telia och Nordeas flytt fick spararna att både sälja och köpa. Telias nyhet 

om att man kommit fram till ett slut på muthärvan lockade spararna till en aktie som haft en 

ganska svag utveckling.  

- Telias uppgörelse skapar förutsättningar för att få till en försäljning av sin del i Eurasien. Det 

skulle inte förvåna mig om det redan finns en köpare, säger Joakim Bornold, sparekonom på 

Nordnet. 

På en börs som utvecklats starkt rör sig privatspararna även mot mer defensiva bolag, främst 

investmentbolag.  

- Att köpa investmentbolag tycker jag alltid är klokt. Det ger en bred exponering och ofta bra 

utdelningar, säger Joakim Bornold.  

Turbulensen kring både Fingerprint och Nordea fick spararna att sälja.  

- Vinstvarningen från Fingerprint var spiken i kistan för många sparare.  Fingerprint har alltid varit 

en aktie med hög risk och är man inte beredd på det ska man sälja aktien. Nordeas 

flyttplaner upprörde många och även spararna valde bort Nordea mot andra banker. Oro 

kring en kundflykt bidrar sannolikt till att många säljer aktien, säger Joakim Bornold. 

De mest handlade aktierna i september hos Nordnets svenska kunder:  

Mest köpta aktier 

1. Investor 

2. Telia 

3. Kinnevik  

4. Axfood 

5. Latour 

6. Saab 

7. Ahlsell  

8. Ica-gruppen 

9. Castellum 

10. Skanska 

Mest sålda aktier 

1. Fingerprint  

2. Autoliv  

3. Nordea 

4. Tobii Technology 

5. Intrum Justitia 

6. Biovitrum  

7. Engelska skolan 

8. Sweco 

9. Novo Nordisk 

10. Bahnhof

 

För mer information, kontakta: 

Joakim Bornold, sparekonom, 0700-990299 

E-post: joakim.bornold@nordnet.se  
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