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Aktiehandeln i juni: Nokias kris lockar sparare 
 

Juni månads aktiehandel präglades av låg aktivitet. Efter en brant nedgång i finska Nokia har många 

sparare valt att ge sig in i det sargade bolaget. På säljsidan ser vi vinsthemtagningar i rapportstarka 

H&M och svenska banker som har gått bra under månaden. Det visar statistik från juni månads 

aktiehandel på nätbanken Nordnet. 

 

- Aktiehandeln präglas av fortsatt låg aktivitet. Spararna är förlamade av den ekonomiska 

osäkerheten där ”Grexit” med befarade spridningseffekter kan få världens börser att rasa, 

säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet. 

 

- Spararna ser kursfallet i Nokia som ett köptillfälle. Tyvärr är inte Nokias telefoner lika populära 

som aktien. Allt ser tufft ut, Moodys har sänkt bolagets kreditbetyg till skräpstatus och Nokias 

senaste storsatsning Lumia har svårt att hävda sig mot Apples Iphone. Det är dags att lyfta ett 

varningens finger för bolaget. När en värdering är historiskt låg finns det ofta en anledning, att 

vända ett sjunkande skepp är lättare sagt än gjort, avslutar Jan Dinkelspiel. 

 

Mest nettoköpta aktier   Mest nettosålda aktier 

1. Nokia    1.    H&M 

2. Boliden    2.    SEB 

3. Sandvik   3.    Handelsbanken  

4. TeliaSonera   4.    Atlas Copco 

5. Volvo    5.    AstraZeneca 

6. Autoliv   6.    Swedbank 

7. SKF    7.    Vostok Nafta 

8. Husqvarna   8.    Millicom 

9. Trelleborg   9.    Alliance Oil 

10. Elekta    10.  MTG 

 

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 240 000 svenska konton under juni månad. 
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