
 
 

 
Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, 
tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på 
www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi. 

Pressmeddelande 2022-06-30 

 

Aktiehandel juni: Investmentbolag och SBB i köptoppen 

Investmentbolagen var populära köp i juni. Men allra mest köpt är även denna månad SBB.  

- Spararna fortsätter storköpa SBB i förtroendekrisen, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  

Junibörsen präglades av stor pessimism.  

- Vi vet att konjunkturen kommer få en smäll av centralbankernas räntehöjningar, och därför handlar 
oron nu mycket om den sämre konjunkturens inverkan på bolagens förväntade vinster, säger Frida 
Bratt, sparekonom på Nordnet. 

En hel del sparare ser köplägen i raset. SBB är mest nettoköpta aktie i juni.  

- SBB genomgår nu en förtroendekris på aktie- och obligationsmarknaden, efter bland annat 
ifrågasatta värderingar och tidvis märklig kommunikation. Men från privatspararna är förtroendet 
fortsatt högt. Under årets första halva har SBB varit den mest nettoköpta aktien under tre månader, 
och den näst mest köpta under resterande tre, säger Frida Bratt.  

Spararfavoriterna investmentbolag trängs i köptoppen i juni.  

- Kurspressen har på sina håll gjort att börsvärdet på flera investmentbolag är lägre än respektive 
bolags tillgångar. I Kinnevik har exempelvis hög premie omvandlats till rabatt, i Latour har premien 
fallit tillbaka kraftigt och i Investor har rabatten utökats, säger Frida Bratt.  

Mest nettosåld under månaden är Volvo Cars.  

- Aktien har gått bra den senaste tiden i spåren av börsnoteringen av Polestar, som man är storägare 
i. Vinsthemtagningar ser vi också i kinesiska XPeng och Nio, som båda fått en rejäl uppstuds 
senaste månaden, säger Frida Bratt.  

Gamestop säljs också av i juni.  

- En hel del sparare har suttit kvar med Gamestop-aktier sedan Reddit-hajpen, och vill man dra ned 
på risk kan det nog vara nära till hands att göra sig av med Gamestop.  

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i juni:  

Mest köpta Mest sålda  

SBB Volvo Cars 

Investor Embracer 

Castellum Saab 

Nibe Tethys Oil 

Atlas Copco Hövding 

Volvo Scandic Hotels Group 

Kinnevik Gamestop 

SSAB Nio 

Swedbank Boliden 

Latour XPeng 
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