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Aktiehandel januari: Spararna lockades av köp i Tesla 
 

Januari månad bjöd på en uppgång motsvarande en hel årsavkastning.   

- Tesla storköptes, medan spararna tröttnade på H&M som kom med ännu en rapportmiss, säger 
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.   

Januarirallyt kickstartade börsåret med besked.  

- Många var nog var lite oförberedda på det här rallyt, och var därmed inte positionerade för det utan 
satt med kontanta medel vid sidan av, säger Frida Bratt.  

I slutet av månaden drog rapportsäsongen i gång. Ett av de bolag som var först ut var Ericsson. 

- Kursrörelserna i Ericsson brukar alltid vara stora på rapportdagen, och så blev det även denna 
gång. Rapporten var en besvikelse; marginaler pressas och städjobbet i bolaget tycks ännu inte 
vara klart. Aktien rasade, och det fick spararna att köpa, säger Frida Bratt.  

Under månaden gjordes också stora köp i Tesla. 

- Tesla är den överlägset mest köpta på hela Nordnets plattform i januari, och antalet ägare av aktien 
har ökat med 10 procent bara i år. Tittar vi på enbart på svenska sparare är aktien den tredje mest 
nettoköpta. Tesla är en aktie på steroider, där i princip varje steg Elon Musk tar påverkar kursen på 
något sätt. Spararna storköpte i raset i början av månaden, och bjöds sedan på en uppgång när 
Teslas rapport mottogs positivt av marknaden, säger Frida Bratt.  

En annan aktie som nettoköptes var Hexatronic.  

- Hexatronic-aktien har pressats rejält sedan årets början, möjligen som ett resultat av 
vinsthemtagningen efter att aktien gick som en raket under fjolåret. Raset sågs av spararna som ett 
tillfälle att köpa en aktie de gillar till lägre pris, säger Frida Bratt.   

H&M är den mest nettosålda aktien i januari.  

- H&M hade det motigt under 2022 och rapporten blev en rejäl plump i protokollet, där bland annat 
marginalerna var en besvikelse. Nu tycks tålamodet från en del sparare tryta. Fortfarande är aktien 
dock den fjärde mest ägda bland Nordnets svenska kunder, säger Frida Bratt.  

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i januari:  

Mest köpta Mest sålda  

Investor H&M 

SBB Evolution 

Tesla Scandic Hotels Group 

Hexatronic SKF 

Tele2 Netflix 

Sinch Alibaba 

Ericsson Energy Save 

Intrum Pexip 

Telia Company Bambuser 

Kinnevik NEL 
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