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Explosivt intresse för aktier i januari 
 

Intresset för börsen var skyhögt i januari, där stora rörelser i enskilda bolag lockade till intensiv handel.  

- Intresset för sparande i allmänhet och börsen i synnerhet har exploderat, säger Frida Bratt, sparekonom 
på Nordnet. 

Handelsaktiviteten bland spararna fortsatte att vara mycket intensiv under januari. I slutet av månaden uppmättes 
den högsta handelsaktiviteten under en enskild dag i Nordnets historia.  

- Den redan höga aktiviteten accelererade ytterligare i samband med de häpnadsväckande rörelserna i bolag 
som Gamestop, AMC och Nokia, i vilka sparare på forumet Reddit drev upp ett köptryck som fick aktierna att 
rusa och därmed orsaka enorma förluster för blankarna, säger Frida Bratt.  

Den vilda handeln i dessa bolag i slutet av månaden till trots; den allra mest nettoköpta aktien i januari var 
Investor. Laddstolpsbolaget Zaptec slår sig in högt upp på köplistan. Bolaget är noterat på norska Euronext 
Growth, före detta Merkur Markets, en norsk motsvarighet till svenska First North. Zaptec rider på 
hållbarhetsvågen, och spararna har rusat till aktien. Även andra ”gröna aktier” återfinns i köptoppen. 

- Hållbarhetstrenden är här för att stanna, och den gröna omställningen är absolut nödvändig. Men rallyt i vissa 
av de så kallade ESG-bolagen kräver lite eftertanke. Värderingarna har dragit iväg, inte för att vinsterna 
väntas öka mycket kommande år, utan för att kapital från stora förvaltare flödat in i hållbarhetsstämplade 
bolag. Då ska man ha i åtanke att stora flöden snabbt också kan gå åt andra hållet, säger Frida Bratt.  

Ett nytt bolag i den absoluta köptoppen är kinesiska Tesla-utmanaren NIO. 

- NIO har rusat i popularitet, antalet ägare via Nordnets plattform har på ett år ökat med häpnadsväckande 
2 800 procent. Investerarna vill hitta ”nästa Tesla”. Spararna räds i detta inte den politiska risk i kinesiska 
aktier som uppenbarat sig den senaste tiden, med handelsrestriktioner mellan USA och Kina samt Alibaba-
grundaren Jack Mas försvinnande, säger Frida Bratt.  

 

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i januari:  

Mest köpta Mest sålda  

Investor Spotify 

Evolution Gaming Sinch 

Kinnevik VISA 

Zaptec AstraZeneca 

NIO Atlas Copco 

Volvo Intrum 

Embracer Swedbank 

SAS H&M 

Soltech Energy Sweden Nokia 

Azelio Telia 
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