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Köpfest i SEB – vinsthemtagning i kursrusare
SEB, som i november på allvar drogs in i penningtvättshärvan, är den i särklass mest nettoköpta
aktien bland Nordnets sparare under månaden.
-

Nettoköpen i aktien är över fyra gånger större än hos den näst populäraste aktien i november –
det är det sällan man ser, säger Frida Bratt sparekonom på Nordnet.

Den 15 november rasade SEB 12 procent på uppgifter om att banken kontaktats av journalister från
Uppdrag Granskning. Samma dag var handeln i aktien den högsta på tolv år och hos Nordnet var hela
70 procent av affärerna köp.
-

Spararna köpte på uppfattningen att det handlade om en överreaktion och att det ska visa sig att
SEB har vidtagit tillräckliga åtgärder. En hel del sparare sålde sedan av samma dag som Uppdrag
Granskning sändes och aktien steg lite under en hysteriskt stor omsättning, säger Frida Bratt.

SEB är ändå den överlägset mest nettoköpta aktien i november – med över fyra gånger fler nettoköp
än tvåan Investor. Också Swedbank klättrade flera placeringar i köptoppen i november.
-

Spararna ser fortfarande hur lågt värderade bankerna är, och ser att även om utdelningsnivåer
skulle behöva justeras ytterligare är direktavkastningen fortfarande hög. För det är man beredd att
ta risken det innebär att gå in nu, säger Frida Bratt.

Att notera är också att spararna hämtar hem vinsten i Ratos.
-

Problemtyngda och nedpressade Ratos har nu studsat upp med 50 procent, på förhoppningen att
vd Jonas Wiströms städjobb flyter på som planerat. Då passar en hel del sparare på att ta sig ur
aktien, säger Frida Bratt.

Den tidigare favoriten Powercell säljs också i hög utsträckning.
-

I och med den fenomenala utvecklingen i aktien anser många att eventuella framtida framgångar
för bolaget är inprisade.

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