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Gaming spararnas val i juli – Swedbank dumpas 

Spararna fortsatte att köpa aktier i juli, och hajpade livekasinoutvecklaren Evolution Gaming seglade 
upp som det allra hetaste köpet bland Nordnets svenska kunder under månaden. 

- Samtidigt dumpas rapportvinnare, däribland 2019 års köpfavorit Swedbank, konstaterar Frida 
Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Spararna fortsatte att nettoköpa aktier i juli. Detta trots farhågor om att marknaden sprungit väl snabbt 
ifrån den reala ekonomin samtidigt som spänningarna mellan USA och Kina tilltog i slutet av månaden.  

- Det är en påminnelse om att faktorer som börsen bortsett ifrån under pandemin – börsen fokuserar 
helst på en sak i taget – knappast har löst sig som genom ett trollslag, säger Frida Bratt.  

Evolution Gaming, som utvecklar livekasinon, seglade för första gången upp som den allra mest 
nettoköpta aktien bland Nordnets svenska sparare under en månad.  

- Gamingaktier har överlag varit stekheta under pandemin och Evolution Gamings kursresa uppåt 
späddes på av förvärvet av Net Ent och en stark rapport. I slutet av månaden pressades dock aktien 
efter en stor insiderförsäljning, men det tycks ha lockat ännu fler sparare att gå in, säger Frida Bratt.  

Powercell är en ofta högt omsatt aktie, men nu slår den sig även in som nykomling på listan över de 
mest nettoköpta aktierna i juli.  

- Också här ser vi att sparare gick in i ännu högre utsträckning när aktiekursen kom ned lite, säger 
Frida Bratt.  

Säljlistan toppas av 2019 års köpfavorit Swedbank.  

- Banken släppte en överraskande stark rapport, och kan ha lämnat det värsta bakom sig. Med en 
uppgång på 30 procent på bara tre månader hämtar en hel del sparare hem eventuella vinster, 
säger Frida Bratt.  

Även bolag som Ericsson, Volvo och Atlas Copco överraskade med starkare siffror än väntat – och 
samtliga återfinns på listan över de mest sålda aktierna i juli.  

- Att sparare tar hem vinsterna i rapportvinnare är ett mönster som känns igen, säger Frida Bratt.  

 

Mest nettoköpta aktierna bland Nordnets svenska kunder i juli:  

Mest köpta Mest sålda  

Evolution Gaming Swedbank 

Investor Getinge 

Scandic Hotels Ericsson 

Astrazeneca Nordic Entertaintment Group 

SBB Volvo 

H&M Handelsbanken 

Kinnevik SEB 

Bure Equity Atlas Copco 

Castellum Ratos 

Powercell Nolato 
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