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Pressmeddelande 2018-04-30 

Spotify listetta hos Nordnets privatsparare 

April bjöd på en hel del turbulens på de finansiella marknaderna och Stockholmsbörsen var inget undantag. 
Den största enskilda händelsen från ett svenskt perspektiv var Spotifys debut på börsen i New York (NYSE) 
och aktien blev den mest köpta bland Nordnets privatsparare.  

Spotify valde till slut att börsnoteras på NYSE vilket skapade stort intresse hos privatspararna. Trots stor 
osäkerhet kring hur marknaden skulle ta emot bolaget var köptrycket högt hos spararna och bolagsvärdet blev 
ordentligt högre än väntat efter den inledande handeln.  

- Spotifys notering blev en succé och är förstås något unikt i svensk näringslivshistoria. För att behålla 
marknadens förtroende framåt krävs att de är tydliga och transparenta med den finansiella 
utvecklingen. Det innebär bland annat att de måste motivera strategin att satsa på tillväxt framför 
vinst och ge en prognos när de väntas visa svarta siffror, säger Joakim Bornold, sparekonom på 
Nordnet.  

Som ett av Sveriges starkaste konsumentvarumärken var det många som trodde att Spotify skulle bli en 
spararfavorit.  

- Jag förstår att Spotify dyker upp som etta. De har en produkt som många gillar och ett starkt varumärke 
men som sparare måste man vara beredd på en svängig resa om man väljer att hoppa på tåget, säger 
Joakim Bornold. 

Ericsson blev den mest sålda aktien i april. 

- Efter en oväntat stark kvartalsrapport belönades Ericsson med en uppgång på nästan 18%, vilket gjorde att 
många sparare såg ett säljläge. Ericsson är mitt i en omställning med minskade kostnader och även om den 
värsta krisen är över finns det ännu en del faror. Försäljningen minskar fortfarande och det blir viktigt att 
under året visa åtgärder som även ger resultat på den kommersiella utvecklingen, säger Joakim Bornold.  

 
De mest handlade aktierna i april hos Nordnets kunder i Sverige:  

Mest köpta aktier Mest sålda aktier 

Spotify Ericsson 

Investor Mycronic 

Latour MQ 

H&M Wilson Therapeutics 

Skanska Norwegian 

Atlas Copco Hansa Medical 

Kinnevik Astra Zeneca 

Leo Vegas Sweco 

Nobia Elekta 

Industrivärden Bilia 

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