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Aktiehandel maj: Spararna köpte Tesla 
Maj var en tuff månad för investerare, även om slutet på månaden bjöd på ett ”björnmarknadsrally”.   

- Många satsade på bottenfiske i aktier vars kurser pressats, säger Frida Bratt. 

Maj präglades av dystra rubriker om högre inflation, nedstängningar i Kina och stigande räntor. 

- Rädslan för stagflation överskuggar allt annat just nu och den stora knäckfrågan är förstås om vi 
nått botten. Det i sin tur beror på hur mycket av den kommande avtagande ekonomiska tillväxten 
som börsen tagit ut i förtid, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Energi och defensiva aktier har klarat sig bäst i det tuffa börsklimatet.  

- Spararna har köpt defensiva aktier som Tele2, Telia och Astrazeneca under våren. I maj återfinns 
de dock på säljlistan när många vill hämta hem lite vinst efter uppgången i kurserna för att lindra lite 
blodspillan. Av samma anledning säljs Lundin Energy och Saab av, säger Frida Bratt. 

På köpsidan återfinns SBB, som i maj petar ned Investor från förstaplatsen bland de mest nettoköpta 
aktierna. 

- Aktien har haft en usel utveckling i år vilket gör att den nu handlas till kraftig substansrabatt, och det 
tar spararna fasta på, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Tesla slog sig in på köplistan i maj.  

- Alla elbilstillverkares skyhöga värderingar har pressats i teknikraset. Men man ska komma ihåg att 
Tesla skiljer ut sig i det att man gör stora vinster och fortsätter leverera starka rapporter, säger Frida 
Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Hon fortsätter:  

- Bottenfiskar man i aktier vars kurs fallit kraftigt tror jag det generellt kan vara klokt att satsa på bolag 
som trots allt gör vinst här och nu – och inte i en avlägsen framtid, säger Frida Bratt.  

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i maj:  

Mest köpta Mest sålda  

SBB Embracer 

Investor SKF 

Nibe Astrazeneca 

Skanska Volvo Cars 

Tesla Telia Company 

Castellum Industrivärden 

H&M Nordea 

Kinnevik Lundin Energy 

SSAB Lundbergs 

Storskogen Saab 

 

För mer information, kontakta: 
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12 
E-post: frida.bratt@nordnet.se 
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