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Electrolux upp i köptoppen efter vinstvarning 

 

Det positiva börshumöret fortsatte in i december. Ny aktie i köptoppen bland Nordnets kunder är 
Electrolux, som vinstvarnade under månaden. 

December månad präglades av fortsatt optimism. USA och Kina enades under månaden om ett fas ett-
avtal, vilket skapat förutsättningar för en bredare överenskommelse under nästa år.  

- Dessutom signalerade Fed-chefen Jerome Powell att räntan kommer att hållas kvar på nuvarande 
nivå tills åtminstone 2021, säger Frida Bratt.  

Spararna fortsatte att friskt köpa aktier under månaden. Swedbank är månadens mest köpta aktie, och 
därefter följer spararfavoriten Investor. Månadens köpraket var vitvarujätten Electrolux, som tog sig in 
på en tredje plats över månadens mest köpta aktier.  

- Beskedet om oväntat höga kostnader i den nordamerikanska verksamheten tyder på fortsatta 
utmaningar, och det fick aktien att rasa tvåsiffrigt. Spararna tryckte på köpknappen, och antalet 
sparare som äger Electrolux ökade med 12 procent bara i december, säger Frida Bratt.  

Ett annat bolag som vinstvarnade under månaden, SSAB, återfinns dock på säljlistan.  

- Vinstvarningssäsongen är nu i full gång och i december fick vi också fick vinstvarningar från 
Sportamore och Opus, konstaterar Frida Bratt.  

På köplistan hittar vi också de allt mer populära investmentbolagen Svolder och Latour.   

- Spararna har verkligen tagit Svolder till sina hjärtan i år, och antalet ägare hos Nordnet har ökat med 
inte mindre än 70 procent. Jag tycker man kan se Svolder som ett bra alternativ till en 
småbolagsfond, med lägre förvaltningsavgift och större förmåga att snabbt parera svängningar i 
bolagen, säger Frida Bratt.   

I Latour har antalet ägare ökat med 28 procent sedan årets början.  

- Detta trots att investerarna får betala en premie om 11 procent, konstaterar Frida Bratt.   

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

Mest köpta Mest sålda  

Swedbank Clas Ohlson 

Investor Herantis Pharma 

Electrolux Skanska 

Latour Fingerprint Cards 

Svolder SSAB 

Telia Company SKF 

Industrivärden Scandic Hotels 

Kinnevik Swedol 

Hansa Biopharma Net Entertainment Group 

Kindred Mips 

 

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

https://nordnetab.com/
https://www.nordnet.se/
http://www.nordnet.no/
https://www.nordnet.dk/
https://www.nordnet.fi/

