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Pressmeddelande 2013-09-30 

Spararna köper när staten säljer 
September är normalt årets sämsta börsmånad, något som inte var fallet i år. Stockholmsbörsen steg 

kraftigt till och med beskedet om fortsatta penningpolitiska stimulanser i USA. Uppgången summerar till 

cirka fem procent. Förväntan om starkare världskonjunktur tillsammans med höjda vinstförväntningar inför 

rapportsäsongen var drivande faktorer. De svenska privatkunderna hos Nordnet Bank gjorde ca 35 

procent fler affärer än månaden innan och ca nio procent fler affärer än under september 2012. Två 

händelser ligger bakom den ökade handelsvolymen. Dels Microsofts köp av Nokias mobilverksamhet 

och dels den starka rapporten som H&M levererade i slutet av månaden. Båda aktierna har rusat på 

börsen vilket fått spararna att storsälja. På köpsidan återfinns flera bankaktier i topp där statens 

utförsäljning av aktieposten i Nordea fått spararna att köpa. 

- Nokias aktieägare har fått genomgå en hård prövning sedan 2007. När budet från Microsoft 

kom såg många ägare en gyllene chans att göra sig av med ett dåligt samvete och sålde 

därför aktien efter första dagens kursrusning. Den snabba försäljningen har fått spararna att gå 

miste om de 15 procent som aktien klättrat under resten av september, säger Günther Mårder, 

sparekonom på Nordnet Bank. 

  

- När H&M släppte sin kvartalsrapport så krossade man marknadens förväntningar och kursen 

rusade. Eftersom var åttonde aktieportfölj innehåller aktien var det många som jublade men 

samtidigt stärktes tvivlet om fortsatt kursuppgång. H&M värderas nu högre än på sex år och det 

är säkert skälet till att många valt att sälja aktien, säger Mårder. 

 

- Bankaktierna har varit höstens favorit bland privatspararna. När staten sålde Nordeaaktierna 

passade privatspararna på att köpa efter kursnedgången, avslutar Mårder.  
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 230 000 svenska konton under september. 
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