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Spararna fortsätter tanka bank 

 

Mitt i djupaste Swedbank-kris står det klart att spararna fortsätter att se köpläge i aktien. I mars 
månad var Swedbank den mest köpta bland Nordnets kunder, följt av Nordea. 

Börsen lugnade sig något under mars månad, med en sidledes utveckling. Makrostatistik som visar på 
ytterligare avmattning i konjunkturen har fortsatt att rulla in – å andra sidan har centralbankerna gett 
ännu mer duvaktiga besked än väntat.  

Månadens stora samtalsämne har givetvis varit Swedbank. Under de senaste veckornas tumult har 
spararna storköpt aktien. När det i veckan exempelvis avslöjades att Ekobrottsmyndigheten, EBM, 
utförde en razzia mot banken föll aktien under samma dag med över 11 procent. Men hos Nordnet var 
köparna hela 60 procent fler än säljarna under denna dag. 

- Många ser det som att man köper med rabatt. Så skulle det kunna bli, men då ska mycket till i det 
kaos som nu har uppstått i banken. Nytt blod måste in i ledningen för att förtroendet ska kunna 
återställas och banken ska uppnå något som liknar en nystart. Riskerna kvarstår, med tidskrävande 
utredningar och höga böter som hotar, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Antalet ägare i Swedbank har ökat med 60 procent bara sedan årsskiftet, och banken är nu den mest 
ägda bankaktien bland Nordnets kunder. Näst mest ägd är Nordea, som också var den näst mest 
handlade aktien i mars. 

Astrazeneca är en av de aktier som nettosåldes under månaden.  

- Bolaget har imponerat på marknaden, som skickat upp aktien med över 40 procent på ett år. 
Sannolikt tar många hem vinsten nu, säger Frida Bratt.  

 

Mest köpta och sålda aktier i mars 2019 bland Nordnets kunder: 

Mest köpta  Mest sålda  

Swedbank Aurora Cannabis 

Nordea Astrazeneca 

Volvo Dometic 

Kinnevik SOBI 

Investor NCC 

Latour Assa Abloy 

SCA Netflix 

SEB Semafo 

Castellum Sweco 

Resurs Holding Munters 

 

För mer information, kontakta: 
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12 
E-post: frida.bratt@nordnet.se 
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