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Sommaraktiva sparare köper industriaktier
Under juni rörde sig Stockholmsbörsen sidledes och stängde 1,4 procent lägre än månaden innan. Den
negativa utvecklingen för skogs-, pappers- och stålbolagen bidrog till att dra ned börsen. Även i Europa
var trenden generellt negativ, medan amerikanska Nasdaq gick mot strömmen och steg med nästan
fyra procent. Riskaptiten på aktiemarknaden var fortsatt hög och flera större noteringar skedde på
Stockholmsbörsen.
Bland privatkunderna hos Nordnet Bank i Sverige sjönk aktieomsättningen med 19 procent för
månaden, men ökade 14 procent jämfört med juni året innan. Bland köpfavoriterna märks många
industriföretag såsom Volvo B, Sandvik, SCA B och ABB. Alla är aktier som haft en svagare utveckling än
index under månaden. I säljtoppen återfinns H&M, Boliden och Kinnevik.
-

Sommareffekten drog som väntat ner kundaktiviteten under juni, men jämfört med fjolåret
märks ett högre börsintresse. Fler sparare gör aktieaffärer och storleken på affärerna har ökat
som en följd av att deras aktieportföljer vuxit tillsammans med börsuppgången, säger Günther
Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

-

Industriaktier var populära bland spararna. Flera av dessa företag har omfattande utmaningar
framför sig och arbetar med åtgärder för att få upp lönsamheten och detta återspeglas även i
deras aktiekurser som har långt kvar till forna toppnivåer. Spararna ser köptillfälle, avslutar
Mårder.
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under juni.
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