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Spararna flockades kring fastighetsnykomlingen 
 

I juni gjorde ett nytt bostadsfastighetsbolag entré på börsen, John Mattsson. Bolaget var den mest nettoköpta 

aktien under månaden bland Nordnets kunder.  

- Aktien kan säkert passa bra i ett långsiktigt sparande, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Den 5 juni noterades fastighetsbolaget John Mattsson, vars aktie gick att teckna via bland annat Nordnet, på 

börsen. Hos Nordnet är bolaget den mest nettoköpta aktien under juni månad, och har lockat betydligt fler 

sparare än uppmärksammade internationella IPO:er som Uber, Beyond Meat, Lyft och Slack – tillsammans.  

- Fastighetssektorn gynnas överlag av det låga ränteläget, vilket ser ut att fortsätta. John Mattsson ses som ett 

stabilt bolag och många lockas av dess fokus på hyreshus, som ju får anses vara relativt konjunkturokänsligt, 

säger Frida Bratt.  

Swedbank har prenumererat på en plats i köptoppen ända sedan de första penningtvättsanklagelserna i februari. 

Under månaden fick banken en ny ordförande i Göran Persson. 

- Jag tror att Göran Persson är rätt person att leda förändringsarbetet i banken. Han har goda ledaregenskaper, 

åtnjuter stort förtroende, har god kommunikativa och stort nätverk internationellt, vilket är egenskaper som lär 

komma väl till pass under städjobbet, säger Frida Bratt.  

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

Mest köpta  Mest sålda  

John Mattsson Sweco 

Swedbank Saab 

Nordea Oriflame 

Nobina Fingerprint Cards 

Investor Clas Ohlson 

SCA MTG 

Resurs Holding Cloetta 

Latour Nordic Entertainment Group 

Handelsbanken NCC 

Stora Enso Volvo 
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