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Pressemeddelelse, 1. marts 2013 

 
 

Nordnet: Novo er de privates nye aktiedarling trods kursfald 
 

For første gang nogen sinde fortrængte Novo Nordisk Vestas fra tronen som den mest 

handlede aktie hos de private investorer hos Nordnet.  Målt på markedsværdi har Novo 

længe været i en klasse for sig, men i februar blev Novo altså også den mest handlede aktie 

hos Nordnet med totalt 17.256 handler efter stor kursdramatik. Vestas var den næst mest 

handlede aktie med 14.535 handler. 

 
Novo Nordisk har længe været Danmarks mest værdifulde selskab, og nu kan selskabet tilføje 

en ny rekord til sin meritliste. Det store kursfald og efterfølgende kursdramatik medførte, at 

Novo Nordisk for første gang nogensinde blev den mest handlede aktie hos de private 

investorer hos Nordnet.  

 

”De imponerende resultater de seneste år har givet de private investorer en meget stor tiltro 

til Novo Nordisk.  Aktien tilhører mange private investors langsigtede porteføljer, og hvis 

tendensen holder, er Novo Nordisk nu også er det selskab, som de private handler mest i”, 

siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet og fortsætter: 

 

”Nordnets kunder har samlet placeret mere end 750 mio. i Novo Nordisk og dermed ca. 3 

gange så meget som i den næst mest investerede danske aktie. Alene i 2012 

nettoinvesterede vores kunder mere end 150 mio. i Novo Nordisk. For den gennemsnitlige 

Nordnet kunde har Novo Nordisk været en fremragende investering”, siger Per Hansen. 
 

Mest handlede aktier hos Nordnet:  

  

Antal handler februar 2013  Antal handler januar 2013   

1 Novo Nordisk     17.256 1 Vestas     21.063 

2 Vestas     14.535 2 Coloplast     10.199 

3 Pandora 7.128 3 Novo Nordisk       9.825 

4 Danske Bank 6.631 4 Danske Bank       8.036 

5 FLSmidth & Co. 6.384 5 Pandora       6.132 

 

Kilde: Nordnet Bank 

 

 

Flotte aktiestigninger trods Novo-fald 
Februar måned bød på flotte aktiestigninger for de fleste af de største danske selskaber på 

børsen. Månedens højdespringer blev Vestas med en stigning på hele 24 %, men der var 

også flotte stigninger til GN Store Nord og FLSmidth med henholdsvis 15 % og 14 %. Månedens 

største fald på 6 % noteredes af William Demant Holding. 

 

Selvom mange selskaber havde flotte kursstigninger, og hele 5 selskaber viste stigninger på 

over 10 %, måtte OMX C-20 CAP-indekset nøjes med en stigning på 3,8 %. Det pænt store 

fald i Novo Nordisk på 2 % tyngede indekset, som hidtil i 2013 er steget med næsten 11 %.  
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En del private investorer hjemtog gevinster i aktierne med de største kursstigninger. Således 

blev FLSmidth den mest solgte aktie i måneden med et nettosalg på 25 mio. kr. efterfulgt af 

Vestas med et nettosalg på 18.8 mio. kr. Danske Bank blev månedens mest købte aktie hos 

Nordnet.  

 

”Vi er vidner til en fantastisk flot start på aktieåret, og vi oplever, at flere og flere private 

investorer nu vender tilbage til aktiemarkedet. Men vi ser samtidig, at de flotte kursstigninger 

også betyder, at mange er lidt usikre på den fortsatte udvikling. Nordnets kunder nettosolgte 

danske aktier for 30 mio. kr. i februar måned, og det var aktierne med de største 

kursstigninger, som blev solgt”, siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. 

 

Nordnets kunders største nettokøb og nettosalg: 

 

Største nettokøb/mio. kr. februar  Største nettosalg/mio. kr. februar  

1 Danske Bank      10,8 1 FLSmidth & Co -25,0 

2 Østasiatiske Kompagni      7,1 2 Vestas -18,8 

3 TDC      6,9 3 Mærsk A -11,1  

4 William Demant Holding        6,7 4 Pandora   -7,7 

5 DSV     6,4    5 GN Store Nord   -4,8 

 

Kilde: Nordnet Bank 

 
 
For yderligere information, kontakt: 

  

Per Hansen, Investeringsøkonom Nordnet Danmark 

Telefon: +45 50 70 65 61 

E-mail: per.hansen@nordnet.dk 
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