
 

Nordnet is a Nordic online bank with about 533, 300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private 
individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious 
savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at 
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi. 

 

Pressmeddelande 2014-11-28 

 

Försiktiga aktiesparare minskar risken  

November har varit en lugn och positiv börsmånad, i stark kontrast till börsturbulensen månaden innan. 

Höstens jojo-börs har satt sina spår genom en lugnare handel och tilltalande försiktighet. Trots att 

Stockholmsbörsen fortsatt att visa styrka och slog nya kursrekord så syns nu hur spararna försiktigt 

minskar sina aktieinnehav.  

Aktieomsättningen bland de svenska privatspararna hos Nordnet Bank minskade med nästan 30 

procent jämfört med månaden innan och en minskning med 18 procent jämfört med året innan. Under 

november så var försäljningarna större än köpen, vilket gör att spararna minskat aktieexponeringen. 

Flest köp noterades i Nokia, Nordea och Klövern preferensaktie medan H&M B, Skanska och Autoliv 

dominerar säljtoppen. 

- Det är ett sundhetstecken att spararna är mer försiktiga efter den fantastiska uppgång som vi 

har bakom oss. Samtidigt ska man komma ihåg att så länge priset på pengar är lågt så 

fortsätter kapital att flöda till aktiemarknaden, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet 

Bank. 

 

- Efter att kronan försvagats mot både Euron, men framförallt US-dollarn, så kan man se att 

spararna blir allt mer intresserade av utländska aktieinvesteringar. Handeln i utländska aktier har 

stigit stadigt och nu ser vi att amerikanska aktier finns i köptoppen, såsom Alibaba denna 

månad, avslutar Mårder.  
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 Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 265 000 svenska konton under november. 
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