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Aktiehandeln i juli: Fyndköp efter rapportfall 
 

Köparna är åter fler än säljarna efter två månader av negativa flöden ur aktier. Under väldigt låg omsättning 

var köparna i majoritet, till skillnad från maj och juni då vi såg ett utflöde ur aktier. Framförallt har spararna 

passat på att köpa bolag som straffades hårt i samband med rapporterna för andra kvartalet. Bland de mest 

köpta finner vi gamla bekanta folkaktier. Det visar statistik från Nordnet avseende aktieaffärer under juli 

månad. 

 

-Ericsson, Atlas, Volvo och Autoliv är samtliga bolag som straffades hårt i samband med rapporterna för det 

andra kvartalet. Bolagens aktiekurser fick sig en rejäl törn trots positiva tongångar från både ledningar och 

analytiker. Marknaden är rädd och det märks att det krävs något alldeles extraordinärt för att kurserna ska ta 

fart. Spararna ser dock kursnedgångarna som tillfälliga och väljer att positionera sig för framtida uppgångar, 

säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.  

 

På säljsidan finner vi ett antal bolag med kopplingar till de stora ägarfamiljerna. 

 

-Det här var Stenbeckarnas kvartal kan man konstatera. Både Millicom och Tele2 har fått se sina aktiekurser 

gå upp med mer än 10 procent under månaden, vilket är ett resultat av en bra kundtillväxt med löfte om en 

framtid med starka kassaflöden.  Spararna vill nu casha hem den vinsten.  Jag noterar även att Lundin Mining 

var överlägsen etta bland de mest sålda, ett tecken på att spararna har tröttnat på den osäkerhet som 

omgärdar aktien, avslutar Jan Dinkelspiel. 

 

Mest nettoköpta aktier   Mest nettosålda aktier 

1. Ericsson     1.    Lundin Mining 

2. Atlas Copco    2.    Investor 

3. Volvo     3.    Lundbergs  

4. Autoliv     4.    Millicom 

5. Hufvudstaden    5.    Niscayah 

6. Electrolux    6.    Swedbank 

7. Öresund    7.    Alfa Laval 

8. Kinnevik    8.    Tele2 

9. Industrivärden    9.    H&M 

10. Husqvarna    10.  Lundin Petroleum 

 

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 230 000 svenska kunder under juli månad. 



 
 
För ytterligare kommentarer kontakta: 
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