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Rekordstore stigninger på aktiemarkedet i juli giver luft til investorerne 

Aktiemarkedet i juli bød på uventede store stigninger både på de udenlandske og danske 
finansmarkeder. Handelsaktiviteten blandt Nordnets kunder var på niveau med juni og vidner 
om, at investorerne fortsat er en anelse afventende, om end de stadigvæk køber mere, end de 
sælger. Glædeligvis kommer der fortsat nye kunder og nye penge til platformen, mens 
markedet venter på om, der kommer styr på inflationen og ro på renterne.    

Finansmarkederne har svinget meget gennem de seneste måneder og udsving er derfor forventet.  

Det kom alligevel som en overraskelse for de fleste, at finansmarkederne tog et højdespring af 
dimensioner i juli med rekordstigninger både i Danmark og udlandet. 

Således steg OMX rekordmæssigt med næsten 10 % og det amerikanske S&P 500 med ca. 7 % i juli 
måned. 

Herhjemme tog Bavarian Nordic fokus med en stigning på ca. 60 % på bare en måned. Stigningen 
skyldes først og fremmest, at selskabets abekoppevaccine er blevet godkendt i EU-landene samt 
Norge, Island og Liechtenstein samtidig med, at sygdommen er i fremdrift i mange lande. Blandt 
Nordnets kunder er Bavarian Nordic ofte på top ti over de mest handlede aktier, og i juli tog Bavarian 
førstepladsen som den mest handlede aktie.  

Faktisk er aktien så populær, at Nordnets mere end 350.000 kunder udgør en væsentlig del af den 
totale omsætning. Nordnets kunder stod for intet mindre end 18 pct. af den totale handel af Bavarian- 
aktien den 25. juli, da handlen toppede i kølvandet på nyheden om godkendelse af vaccinerne. Det er 
et godt billede på, at de private investorer udgør en stor og væsentlig muskel på aktiemarkedet.  

Også Vestas kom i fokus efter, at Demokraterne i USA sidst i juli blev enige om rammerne for en stor 
energi- og klimapakke på 369 mia. dollar. Investorerne reagerede prompte, hvor en del tog gevinsten 
hjem på dagen for nyheden og andre købte ind i aktien. 

Blandt de udenlandske aktier var Tesla absolut favorit og blev handlet mere end dobbelt så meget som 
nummer to på listen, norske Equinor, der har været i hopla gennem hele 2022. Tech-aktierne har fået et 
pænt comeback, undtaget Meta (Facebook), der skuffede med sit seneste regnskab. 

Til trods for de store kursstigninger i juli er det for tidligt at sige, om uroen på den finansielle markeder 
er ovre. Her er kontrol med inflationen som bekendt helt central, og både den amerikanske og den 
europæiske centralbank har hævet renterne. Hvorvidt det er nok til at få inflationen under kontrol, må 
tiden vise. 

- I Nordnet regner vi med, at de kommende måneder fortsat vil byde på uro og udsving på de 

finansielle markeder, selv om det værste måske er overstået. Ingen kan med sikkerhed spå om 

fremtiden eller time markedet. Kurssving driller os og kan få os til at blive irrationelle, så vi 

måske sælger billigt, køber dyrt og ærgrer os ved eventuelt at gå glip af en måned som juli. 

Derfor er det bedste råd til de private investorer at benytte en månedsopsparing eller løbende 

at investere på anden vis med fokus på rentes renteeffekten over tid, siger Lene Nording-

Grooss, kommunikationschef i Nordnet Danmark. 

Handelsaktiviteten blandt Nordnets kunder i juli var på 755.900 handler mod 754.900 i juni. I 
gennemsnit var der 36.000 daglige handler i juli og 35.900 i juni. Kundetilvæksten i Nordnet fortsætter 
om end i et lavere tempo end hidtil. I juli kom der totalt 2583 nye aktive kunder til. 

- Det sidste halve år har været en prøvelse for mange investorer, ikke mindst de nye. Derfor er 

det ekstra glædeligt, at kunderne bliver hos os, og at der fortsat kommer nye kunder og penge 

til Nordnet. Det lader til, at danskerne er mere varigt interesserede i at bruge investering som 
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opsparingsform, hvilket er vigtigt for, at flere kan få gavn af de gevinster, der kan være ved at 

investere over tid, siger Lene Nording-Grooss. 

Toplister juli 2022 -  Traded Value/mest omsatte aktier på Nordnets danske platform: 

Danske aktier: 
 

1. Bavarian Nordic  

2. Novo Nordisk 

3. Mærsk 

4. Vestas 

5. Danske Bank 

6. Ambu 

7. Ørsted 

8. Genmab 

9. DSV 

10. Chr. Hansen 
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Udenlandske aktier: 
 

1. Tesla 

2. Equinor 

3. Teva 

4. PGS 

5. Roblox 

6. Aloca 

7. Amazon 

8. Microsoft 

9. Alibaba 

10. Meta 

 

For mere information, kontakt: 

Lene Nording-Grooss, Kommunikationschef Nordnet Danmark,  
+45 22 65 67 11, lene.nording-grooss@nordnet.dk  
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