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Pressmeddelande 2017-11-30 

Privatspararna vänder blickarna mot investmentbolag 

Privatspararna köpte i november framförallt investmentbolag och bolag med som har en hög 
utdelning. Samtidigt valde många sparare att sälja i Melker Schörling efter utköpsbudet i mitten 
av månaden. 

Under de senaste månaderna har spararna i allt högre grad dragit sig till stabila, högutdelande bolag. 
Den trenden fortsatte i november då främst investmentbolag lockade spararna.  

- Det märks tydligt att många tycker att börsen är på höga nivåer då allt fler sparare väljer 
investmentbolag och robusta bolag som historiskt har en hög utdelning. Efter åtta års uppgång 
på börsen har spararna blivit allt mer försiktiga i sina investeringar, säger Joakim Bornold, 
sparekonom på Nordnet.  

Både H&M och Kappahl är med bland de mest köpta aktierna i november.  

- Både H&M och Kappahl har haft en svag utveckling de senaste tre åren. Spararna verkar 
dock ha stor tilltro till bolagens utveckling framåt. Det är en bransch som upplever en digital 
transformation och det krävs stora insatser och innovationskraft från både H&M och Kappahl 
för att glädja spararna framöver, säger Joakim Bornold. 

Utköpsbudet på Melker Schörling fick många sparare att sälja aktien och plocka hem vinsten. 

- Generellt så är det logiskt att sälja aktien när det kommer ett uppköpserbjudande. Kursen har 
sedan budet konstant legat runt eller strax över budpriset och ingenting talar för att det 
kommer bli en budstrid, säger Joakim Bornold.  
 

De mest handlade aktierna i november hos Nordnets svenska kunder: 

Mest köpta aktier Mest sålda aktier 

Kinnevik Melker Schörling 

Investor Autoliv 

Swedbank Handicare 

Bilia Biovitrum 

Latour Rovio 

Hennes & Mauritz Oriflame 

ICA Gruppen Lundin Petroleum 

SCA Wise Group 

Kappahl Cherryföretagen 

NetEnt Engelska Skolan 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Joakim Bornold, sparekonom, 0700 990299 
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