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Pressmeddelande 2014-08-29 

Spararna köper verkstad i förhoppning om starkare konjunktur 

De ledande börserna i Europa rörde sig sidledes under augusti medan den amerikanska 

aktiemarknaden fortsatte att klättra. Större amerikanska investerare har minskat andelen europeiska 

aktier till förmån för högre andel USA tillsammans med ökade investeringar i Indien och Kina. På 

Stockholmsbörsen var inledningen av månaden svag men följdes därefter av en starkare period i mitten 

av månaden. Omsättningen var som brukligt låg tillföljd av att augusti är en populär semestermånad för 

många stora förvaltare i världen.  

Även bland de svenska spararna hos Nordnet Bank var aktivitetsnivån sommarlåg. Antalet sparare som 

gjorde minst en aktieaffär var nästan 15 procent lägre än månaderna innan sommaren och 

handelsvolymerna var ned cirka 30 procent. Sammantaget så nettominskade spararna 

aktieexponeringen. Månadens köpfavoriter var framförallt verkstadsbolag såsom Sandvik, Atlas Copco, 

SKF och Volvo. Säljtoppen domineras istället av H&M och telekom genom Ericsson, Nokia och Millicom.  

- Verkstadsbolagen har utvecklats sämre senaste tiden som ett resultat av den svagare 

återhämtningen i Europa. Spararna agerar däremot utifrån en snar vändning och har ökat 

exponeringen mot verkstad ordentligt, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank. 

 

- Försäljningarna av Ericsson-aktier fortsätter. Tillsammans med Boliden så är det årets mest sålda 

aktie bland spararna. De senaste två åren har var fjärde Ericsson-ägare hos Nordnet Bank 

avyttrat hela sitt innehav. Det känns som att spararna har väntat på ett tillfälle att sälja och när 

aktien nu stigit ser många sin chans, avslutar Mårder.  

Mest nettoköpta aktier Mest nettosålda aktier 
SANDVIK HENNES & MAURITZ B 

MEDA A ERICSSON B 

INDUSTRIVÄRDEN C NOKIA OYJ 

ATLAS COPCO A HEXAGON B 

VOLVO B AUTOLIV INC SDB 

FASTIGHETS AB BALDER GETINGE INDUSTRIER B 

ENIRO SWEDBANK AB 

SKF B NORDEA 

CLOETTA AB MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 

LUNDIN PETROLEUM FORTUM OYJ 

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