
 
 

 
Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, 
tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på 
www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi. 

Pressmeddelande 2020-01-31 

 

Nya favoriter i köptoppen i januari 

 

Några nya uppstickare slog sig in bland banker och investmentbolag i köptoppen bland Nordnets 
kunder i januari.  

- Under månaden bottenfiskade spararna i Kindred och hoppade på det rusande Storytel-tåget, 
säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Virusoron slog till mot världens börser i januari, vilket gör att börsen just nu i princip är oförändrad 
jämfört med årsskiftet.  

- Följer coronaviruset mönstret för sars är detta visserligen en ganska intensiv, men ändå kortvarig, 
oro. Jag tror och hoppas att den kommer att överskuggas av andra positiva faktorer för börsen, som 
låga räntor och en lite ljusare konjunkturbild, säger Frida Bratt.  

Spararna fortsatte också att friskt köpa aktier under månaden. Swedbank och Investor biter sig kvar i 
köptoppen, men in med dunder och brak kommer bland andra Ericsson, Kindred och Storytel. 

- Marknaden visade sura miner när marginalen inom Networks inte kunde möta förväntningarna och 
kostnaderna var högre än väntat i Ericsson. Men Nordnets kunder passade på att köpa. Hela 67 
procent av alla affärer i Ericsson på rapportdagen var köp, säger Frida Bratt.  

Kindred vinstvarnade under månaden. 

- Då passade Nordnets kunder på att bottenfiska i raset. Bolaget har mycket att bevisa, men många 
sparare tror på bolagets ord om en sportboksmarginal som snart kommer tillbaka och att ökningen 
av kostnaderna för USA-satsningen snart avtar.  

En annan populär aktie under januari var Storytel.  

- Storytel har gjort en imponerande tillväxtresa, som många vill åka med på. På ett år har antalet 
ägare av Storytel ökat med en fjärdedel. Men som sparare  bör man nu ha i bakhuvudet att aktien 
stigit med över 50 procent på tre månader.  

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

Mest köpta Mest sålda  

Swedbank Fingerprint Cards 

Investor Funcom 

Ericsson Dometic 

Kindred NCC 

Latour Swedol 

Kinnevik Paradox 

Storytel Tobii Technology 

Powercell International Petroleum Corporation 

Volvo MTG 

Industrivärden C Scandic Hotels Group 
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