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Spararna fiskade i kurskollapser i maj
Spararna fortsatte att tanka aktier i maj, i takt med att börsen fortsatte att klättra på optimism om
återöppnade ekonomier.
-

Vi ser att framför allt bottenfiske i aktier vars kurser närmast kollapsat präglar köpen, säger Frida
Bratt, sparekonom på Nordnet.

Börsen och realekonomin har rusat åt vitt skilda håll sedan aktiemarknaden bottnade den 23 mars.
-

Aktiemarknaden tycks ha blivit mer och mer framåtblickande ju deppigare makrodatan sett ut.
Dessutom har rekylen gått så snabbt att placerare fortfarande kliver in successivt. Det hjälper till att
hålla börsen under armarna, säger Frida Bratt.

Nordnets kunder fortsatte att köpa aktier i maj. Investor och Swedbank har det senaste året
prenumererat på första- och andraplatserna i aktiespararnas köptopp, men i maj får de se sig slagna av
en rad andra aktier.
-

SBB har varit en populär aktie under en längre tid, och när kursen dippade i början av maj som en
följd av att Ilja Bataljan anhölls – och sedermera släpptes – passade ännu fler på att gå in, säger
Frida Bratt.

Köptoppen präglas i hög utsträckning av bottenfiske. Norwegian har lockat många norska sparare
under hela våren. I maj accelererade dramatiken, och även svenska sparare tryckte på köp-knappen.
-

Aktien är närmast utbombad, och bara små signaler om att det finns en chans till överlevnad får
kraftig inverkan på kursen. De som gått in i bolaget under våren – och de är många – är
förmodligen högst medvetna om risken och den stora osäkerheten som kvarstår, säger Frida Bratt.

Millicom är en annan aktie som tagit storstryk under våren och nu befinner sig på en historiskt låg nivå,
liksom Intrum. Bland de aktier som åker ur spararnas portföljer finns en hel del kursrusare.
-

Premien är hög i Latour och aktien har gått starkt de senaste veckorna. Det gäller även exempelvis
Evolution Gaming, som med dunder och brak bröt 100-miljardersvallen under månaden. Det har
skett i en otroligt snabb takt, och sparare passar på att hämta hem vinsten, säger Frida Bratt.
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För mer information, kontakta:
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