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Spel, vaccin och flyg lockade i augusti 
Augusti blev ännu en stark börsmånad och det fick spararna att fortsätta att nettoköpa aktier på 
bred front, visar statistik från Nordnet.  

- Man både bottenfiskar och jagar snabbväxande raketer i augusti, konstaterar Frida Bratt, 
sparekonom på Nordnet.  

Spararna fortsatte nettoköpa aktier i augusti. Detta trots signaler om smittspridning som tagit fart igen.   

- Marknaden sätter ett stort hopp till att det finns ett vaccin tillgängligt innan årets slut eller i början 
av nästa, samtidigt som man litar på att centralbankerna fortsätter med sina enorma stimulanser, 
säger Frida Bratt.  

Ett av de läkemedelsbolag som har en vaccinkandidat som ligger närmast att ta sig ut på marknaden, 
Astrazeneca, hamnar högt upp i spararnas köptopp i augusti.  

- Näst mest nettoköpt är spelutvecklaren Embracer, där vi har att göra med en förvärvsmaskin i en 
glödhet bransch som många vill ta del av, säger Frida Bratt.  

Också Norwegian, vars aktie har tappat 97 procent av sitt värde sedan årets början, fortsatte att 
nettoköpas. 

- Under sommaren fortsatte aktiekursen att pressas än mer som en följd av att bolaget i flera 
omgångar konverterat skulder till aktier. Mönstret känns igen – när en aktie pressas hårt lockar det 
inte sällan bottenfiskare. Bara i sommar har antalet ägare av aktien i Sverige via Nordnets plattform 
ökat med 50 procent. De som köper i det här läget vet förhoppningsvis vad de ger sig in på och 
vilket risktagande ett köp innebär, säger Frida Bratt.  

Samtidigt passade spararna på att hämta hem vinsten i kursraketen Tobii, som stigit med över 50 
procent bara under de tre senaste månaderna. Också Elekta återfinns på säljlistan. 

- Marknaden jublade åt den oväntat starka rapporten från Elekta samtidigt som det pågår 
strukturförändringar i branschen som Elekta hoppas kunna dra nytta av. Uppgången på 20 procent i 
augusti får sparare att hämta hem vinsten, säger Frida Bratt. 

Mest nettoköpta aktierna bland Nordnets svenska kunder i augusti:  

Mest köpta Mest sålda  

Investor Tobii 

Embracer Group Autoliv 

Norwegian Elekta 

Astrazeneca Pexip 

Scandic Hotels Electrolux 

Storytel AAK 

Castellum Saab 

Bure Equity Gilead 

Apple Betsson 

Telia Hoist Finance 
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