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Aktiehandel augusti: Fallande investmentbolag populära köp i augusti 

De höga premierna och de fallande rabatterna i investmentbolagen uppmärksammades stort i 
augusti, vilket fick flera investmentbolagsaktier på fall.   

- Spararna har en förkärlek för investmentbolag, och fallande kurser fick spararna att storshoppa, 
säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Augusti månad präglades av viss nervositet.  

- Efter en så stark uppgång som Stockholmsbörsen haft vore en korrektion inte konstig, det vore ett 
naturligt börsmönster. Och när riskaptiten minskar så ser marknaden sådant som framstått som 
något naturligt i en hausse, exempelvis skyhöga premier i investmentbolag, med andra ögon, säger 
Frida Bratt.  

Kursfallen i investmentbolagen fick spararna att passa på att fylla på lagret av investmentbolagsaktier.  

- Investor, VNV Global och Creades tar plats i köptoppen. De två förstnämnda är ju några av de få 
investmentbolagsaktier som fortfarande handlas till rabatt. Eventuella rabatter är ju ett av de 
viktigare argumenten för att köpa investmentbolag. VNV Global är ett bolag som tidigare flugit lite 
under radarn, men som spararna fått upp ögonen för den senaste tiden i och med diskussionen om 
premier och rabatter, säger Frida Bratt.  

Trots höga premier släpper spararna inte taget om investmentbolagen så lätt.  

- De är de nya folkaktierna. Och som investeringsidé är investmentbolag fortfarande bra – men jag 
tycker man ska tänka till innan man köper något till väldigt hög premie. Framöver tror jag att det 
allmänna börshumöret avgör om premierna kan fortsätta falla, säger Frida Bratt.  

Embracer är tillbaka i köptoppen efter några månaders frånvaro.  

- Embraceraktien har en sämre period bakom sig, vilket ska ses mot bakgrund av den exceptionella 
utvecklingen under 2020 samtidigt som man tampas med tuffa jämförelsetal. Den sämre 
utvecklingen har fått sparare att passa på att trycka på köpknappen, säger Frida Bratt.  

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i augusti:  

Mest köpta Mest sålda  

Embracer Hemnet 

Investor RVRC Holding 

Volvo Astrazeneca 

SBB Fortnox 

VNV Global Millicom 

Kinnevik Sobi 

Creades Nyfosa 

Kambi Betsson 

H&M Kungsleden 

Stillfront Dometic Group 
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