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Spararna skakade snabbt av sig Ukraina-oron
De flesta större börserna runt om i världen hade en svag inledning av månaden till följd av oron i
Ukraina. Men investerarna skakade snabbt av sig oron och riskaptiten återvände under slutet av
månaden. Stockholmsbörsen steg försiktigt med 0,6 procent under månaden.
Bland Nordnets svenska privatkunder dubblerades snittaffärens storlek jämfört med motsvarande
månad året innan. De tre kursförlorarna Getinge, Africa Oil och TeliaSonera toppar privatspararnas köp
medan Volvo, Lundin Petroleum och Sandvik toppar försäljningslistan.
-

Getinge tappade cirka en fjärdedel av sitt börsvärde under mars. Stigande kostnader och lägre
fakturering oroar de stora investerarna. Privatspararna däremot ser investeringsmässiga
möjligheter nu när aktien sjunkit i pris. Köpen dominerar fullständigt under mars, säger Günther
Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

-

Privatsparare älskar risk just nu. Det kan exemplifieras med de stora köp som skett i Africa Oil
senaste månaden. En framgångsrik prospektering kan leda till stora kurslyft, men riskerna är
samtidigt mycket stora, fortsätter Mårder.

-

Volvo har varit spararnas absoluta favorit sedan i höstas, men efter de senaste månadernas
kursuppgågen tar allt fler hem en kortsiktig vinst. Bolaget har haft svårt att övertyga marknaden
om de lönsamhetsförbättringar som ledningen utlovat sedan tidigare. Om Volvo däremot
lyckas med detta finns säkert stor potential kvar, avslutar Mårder.
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GETINGE B

VOLVO B

AFRICA OIL

LUNDIN PET

TELIASONERA AB

SANDVIK

SWEDBANK AB

VOSTOK NAFTA SDB

SEB A

FINGERPRINT CARDS

NEXAM CHEMICAL

ATLAS COPCO B

BOLIDEN

ENIRO

SKF B

CLAS OHLSON B

SAAB B

TRELLEBORG SER B

NOVO NORDISK B

ERICSSON B

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under mars.
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