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Pressmeddelande 2014-09-30 

Spararna säljer bankaktierna och köper i USA 

September har historiskt varit den stökigaste börsmånaden med högst sannolikhet för stora kursfall. 

Årets septembermånad blev däremot lugn och de flesta viktiga börser rörde sig sidledes utom 

tekniktunga NASDAQ som tappade närmare två procent av sitt värde. Det svenska valet hade ingen 

effekt på Stockholmsbörsen trots det osäkra utfallet. Omsättningen under månaden var i linje med 

nivåerna för september de två tidigare åren.  

Aktiehandeln bland de svenska spararna hos Nordnet Bank var dämpad på såväl köp- som säljsidan. 

Antalet kunder som gjorde minst en aktieaffär under månaden sjönk både i förhållande till föregående 

månad och motsvarande månad året innan. Sammantaget innebar månaden att spararna 

nettoökade aktier marginellt. Månadens köpfavoriter toppades av Volvo och H&M men bland de mest 

köpta aktierna återfinns även flera amerikanska aktier. Säljtoppen dominerades av Ericsson och Boliden 

tillsammans med tre av storbankerna.  

- Att amerikanska aktier som Alibaba och Apple dyker upp i köptoppen bland svenska sparare är 

ovanligt. Det är resultatet av trenden att spararna köper allt mer utländska aktier. Att Alibabas 

notering skulle locka flest köpare av alla noterinar hittills i år överraskade nog de flesta, säger 

Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank. 

 

- Storbankernas aktier har efter finanskrisen utvecklats fantastiskt, men trenden har brutits i år. Den 

svagare utvecklingen har fått stora grupper sparare att sälja av aktier, ofta med ordentliga vinster, 

avslutar Mårder.  

Mest nettoköpta aktier Mest nettosålda aktier 
VOLVO B ERICSSON B 

HENNES & MAURITZ B BOLIDEN 

AUTOLIV NORDEA 

FINGERPRINT CARDS B ASTRAZENECA 

ALIBABA GROUP SEB A 

APPLE COMPUTER SWEDBANK AB 

SANDVIK ABB LTD 

ELEKTA B SCA B 

ENIRO ELECTROLUX B 

INVESTOR B NOKIA 

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

För ytterligare kommentarer kontakta: 
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