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Stadig tilgang af nye kunder, men mere dæmpet handel i Nordnet 

Juni måned var ligesom maj præget af store udsving og kursfald på aktiemarkederne. 
Handelsaktiviteten gik tilbage, men der kommer samtidig fortsat nye kunder og nye penge til i 
Nordnet. Bortset fra to dage har der hver dag været flere køb end salg i juni, så der er fortsat ikke 
tegn på, at de private investorer sælger ud. 

Selv om de finansielle markeder er under massivt pres og er præget af turbulens, kom der 2.800 nye 
kunder til i Nordnet i løbet af juni. 

- Det er positivt, at der fortsat er mange danskere, der ser investering som en attraktiv langsigtet 
opsparingsform, selv i den nuværende periode med fald på aktiemarkederne. Det ser vi som et 
tegn på, at den danske investorkultur er kommet for at blive, hvilket er positivt både for den 
enkelte og for samfundet som helhed, siger Nordnets danske landechef, Anne Buchardt. 

De fortsatte kursfald på aktiemarkedet lader dog ikke de private investorer upåvirkede. I alt blev der 
foretaget 755.000 handler på Nordnets platform i juni, hvilket er 9,4 % lavere end i maj. I gennemsnit 
blev der foretaget 36.000 daglige handler på platformen i juni mod 43.800 i maj.  

Nordnets kunder var nettokøbere gennem størstedelen af måneden. Der blev således foretaget flere 
køb end salg alle dage bortset fra to dage midt på måneden, hvor aktiemarkederne nåede den hidtidige 
bund i denne runde. Samtidig skød Nordnets kunder dog netto kun ca. 200 mio. kr. ekstra ind i 
aktiemarkedet i løbet af juni måned, hvilket er markant lavere end normalt.  

- Faldet i antallet af handler vidner om, at de private investorer er tilbageholdende i det aktuelle 
marked. Mange har ventet på en vending, der indtil videre er udeblevet, og derfor trækker de 
naturligt følehornene til sig. Samlet set er vores kunder fortsat nettokøbere, men vi kan se, at det 
er stadig lavere beløb, som de skyder ind i markedet, siger Anne Buchardt. 

Det er nok ikke gået nogen forbi, at SAS har været i vælten både på aktiemarkedet og i medierne. 
Handlen har været påvirket af de forskellige udmeldinger om strejkevarsler og forhandlinger. Størst var 
interessen i kølvandet på pressemødet den 10. juni, hvor det blev meldt ud, at et bredt flertal i 
Folketinget ville støtte luftfartsselskabet ved at eftergive gæld på omtrent 3,5 milliarder kr. Det ses 
tydeligt i nedenstående figur: 
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Jyske Bank har også været aktuel i juni måned i forbindelse med deres opkøb af Handelsbankens 

aktiviteter i Danmark. Opmærksomheden betød, at investorerne handlede markant mere end vanligt 

frem til opkøbet blev endeligt bekræftet den 20. juni, hvorefter interessen faldt tilbage på et mere 

almindeligt niveau.  

 

De mest omsatte aktiver i juni: 

De overordnede markedstemaer for de danske aktier i juni var medico, transport og finans, hvilket også 
afspejler sig tydeligt på top ti listen.  

 
Mest omsatte danske aktier: 
 

• Bavarian Nordic A/S 

• Novo Nordisk B A/S 

• A.P. Møller - Mærsk B A/S 

• Ambu A/S 

• Jyske Bank A/S 

• Danske Bank A/S 

• Vestas Wind Systems A/S 

• DSV A/S 

• A.P. Møller - Mærsk A A/S 

• Genmab A/S 

 
På listen med udenlandske aktier er intet mindre end fem tech aktier på top ti sammen med to 
selskaber, der producerer elbiler, nemlig Tesla og Nio. 
 
 

http://www.nordnetab.com/
http://www.nordnet.se/
http://www.nordnet.no/
http://www.nordnet.dk/
http://www.nordnet.fi/


 
 

 
Nordnet er en ledende nordisk digital platform for opsparing og investering. Gennem innovation, enkelhed og transparens udfordrer vi 
traditionelle strukturer og giver private investorer adgang til samme information, værktøjer og service som professionelle 
investorer. Besøg os på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi . 

Mest omsatte udenlandske aktier: 
 

• Tesla 

• Teva Pharmaceutical Industries ADR 

• Nordea Bank Abp 

• Apple 

• EQUINOR 

• Amazon.com 

• Alibaba Group ADR 

• NIO ADR A 

• Microsoft 

• Meta Platforms A 

 

For mere information, kontakt: 

Lene Nording-Grooss, Kommunikationschef Nordnet Danmark. 

+45 22 65 67 11, lene.nording-grooss@nordnet.dk  
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