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Oktober: Spararna storköper telekom och Tesla  

Rapportperioden gjorde avtryck i spararnas portföljer i oktober. 

- Kursnedgången efter Teslas rapport fick spararna att köpa mer, säger Frida Bratt, sparekonom 
på Nordnet.   

Rapportperioden gjorde att börsens makrofokus tog en paus.  

- Rapporterna visar på fortsatt relativt bra drag i industrin, som dessutom fått god hjälp av den svaga 
kronan, samtidigt som storbankerna är vinnare på ränteläget, säger Frida Bratt.  

Privatspararna plockade i oktober upp bolag vars kurs straffades på rapportdagen. 

- Tesla kom in med en lägre omsättning än väntat, samtidigt som aktien redan före rapporten 
straffats för lägre leveranser än väntat. Spararna passade på att köpa i nedgångarna. Tesla är 
numera den i särklass mest ägda amerikanska aktien bland Nordnets kunder, säger Frida Bratt. 

På köplistan i oktober hittar vi flertalet högutdelande aktier. 

- Vi kan se att spararna i högre utsträckning än tidigare letar utdelningar, exempelvis hittar vi 
Castellum, Tele2 och Telia i köptoppen. Dock har de två telekombolagen knappast bjudit på det 
defensiva skydd många sparare gärna vill åt. Telia rasade kraftigt på sin rapport, och bolagets köp 
av Bonniers tv-verksamhet har generellt gjort bolaget mer cykliskt, säger Frida Bratt.  

De sparare som köpt Sinch och SBB i nedgången bjöds på ljusglimtar. 

- Sinchs aktieägare är inte bortskämda med goda nyheter, men uppgången i samband med den 
omvända vinstvarningen var spektakulär. Aktien fortsatte att nettoköpas, liksom är fallet i SBB, där 
investerare tycktes gilla beskedet att Ilija Batljan avser knoppa av bostadsportföljen, säger Frida 
Bratt. 

I flera aktier som gick starkt i oktober valde spararna att hämta hem vinsten. Mest såld är Netflix. 

- Netflix har rusat den senaste månaden på grund av dels den nya prenumerationsmodellen som 
marknaden uppskattade, dels på grund av en rapport som var bättre än väntat, säger Frida Bratt.  

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i oktober:  

Mest köpta Mest sålda  

SBB Netflix 

Investor Autoliv 

Castellum Trelleborg 

Tele2 Hufvudstaden 

Telia Company Tethys Oil 

Ericsson Hemnet 

Tesla Semcon 

Sinch Airbnb 

Orrön Energy Solid Försäkringsaktiebolag 

Nibe Paypal 
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