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Spararna sviker folkaktierna efter uppgång
Under juli stängde steg Stockholmsbörsen något. Högsta noteringen nåddes däremot redan den 3:e juli,
samma dag som Riksbanken sänkte reporäntan till 0,25 procent. Inför den intensiva rapportperioden föll
börsen tillbaka fem dagar i rad, något som inte skett sedan i december förra året. Några storbolag med
Ericsson, TeliaSonera och Atlas Copco i spetsen lyckades därefter lyfta börsen en bit över nollsträcket.
Bland de svenska spararna hos Nordnet Bank syntes en något högre aktivitet än under fjolåret. Antalet
sparare som gjorde minst en aktieaffär under månaden var nästan 10 procent högre än året innan och
deras handelsvolym var ca 8 procent högre. Däremot var handelsvolymen som brukligt lägre jämfört
med månaden innan. Sparande köpte mer aktier än de sålde vilket tillsammans med uppgången
innebär att deras portföljer just nu är rekordstora. Månadens köpfavoriter var aktier där bolagen
levererat rapportbesvikelser såsom i Sandvik och Volvo. Säljlistan toppades av HM och TeliaSonera.
-

Lägre räntor ger mer i plånboken för många hushåll tillföljd av lägre bolånekostnader. Det
ökade ekonomiska utrymmet har till stor del använts till ett utökat sparande vilket gynnat aktieoch fondsparandet. Detta kan naturligtvis förändras om det införs amorteringskrav senare i år,
säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

-

Ericsson och TeliaSonera, de två mest ägda aktierna, gick båda bättre än börsen under juli.
Spararna tror däremot inte att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta närmsta tiden
eftersom de storsålt båda aktierna, avslutar Mårder.
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under juli.
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