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Pressmeddelande 2019-10-31 

 

Bankerna rasar i popularitet hos spararna 

 

Rabatterade kurser och hög direktavkastning – storbankerna har under en lång tid prenumererat på 
topplaceringar i listan över de mest nettoköpta aktierna bland Nordnets sparare.  

- Nu ser vi ett trendbrott – populariteten rasar, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Flera stora börsbolag har överraskat med rapporter som inte varit så svaga som marknaden befarade, 
även om den svaga kronan agerade krockkudde på många håll. De fyra storbankernas rapporter 
bekräftade dock bilden av en pressad sektor, där SEB utgör undantaget.  

Swedbank har varit den mest nettoköpta aktien bland Nordnets sparare under flera av årets månader, 
men i oktober halkar banken ned till en sjunde plats.  

- Banker och investmentbolag har under en lång tid dominerat i köptoppen. Det beror dels på att 
sektorn erbjuder hög direktavkastning, men också på att flera av aktierna – i synnerhet Swedbank 
och Nordea – av många anses handlas till rabatt efter de stora kursrasen, säger Frida Bratt. 

Varken Handelsbanken, Nordea eller SEB finns i oktober ens med på tio i topp-listan över de mest 
nettoköpta aktierna. 

- Det är ett trendbrott. Förutom att penningtvättsanklagelserna ligger som en våt filt över Swedbank 
och Nordeas aktiekurser, brottas sektorn med kostnader för såväl minusränta som regelefterlevnad 
och digitalisering. Ökad konkurrens blir lök på laxen, säger Frida Bratt. 

En av de mest sålda aktierna under oktober är Elon Musks Tesla, som oväntat slog till med en vinst i 
årets tredje kvartal. Rapporten fick aktien att rusa med över 20 procent i efterhandeln på rapportdagen.  

- Det fick hårt prövade sparare att passa på att trycka på säljknappen. Antalet Nordnet-sparare som 
äger aktier i Tesla minskade med 7 procent bara under oktober, säger Frida Bratt.  

 

De mest handlade aktierna i oktober hos Nordnets kunder i Sverige: 

Mest köpta Mest sålda  

Latour Nordic Entertainment Group 

Castellum Tesla 

Akelius D Skanska 

Svolder Sandvik 

Investor Mycronic 

Telia  Carbiotix 

Swedbank Dometic 

Industrivärden Bioarctic 

Bure Autoliv 

Skistar SKF 
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