
Nordnet: Vestas skabte aktiefeber hos private
Vestas har i flere år været en sørgelig historie for de private investorer med markante kursfald. Med en kursstigning på 74 %
alene i maj måned og 166 % hidtil i 2013, er Vestas dog tilbage som favoritaktie hos de private investorer. Mange investorer
blev fristet af den eksplosive kursstigning, og Vestas blev derfor den næstmest nettosolgte aktie hos Nordnets kunder i maj
måned kun overgået af Danske Bank-aktien. På købssiden var der rift om Novo-aktier, som noterede et kursfald i maj måned på
6,9 %. 

De private investorer hos Nordnet nettokøbte Novo-aktier for 52,4 mio. kr., men der blev også købt stort ind af aktier i FLSmidth og Pandora. I
toppen af salgslisten lå Danske Bank, Vestas og Mærsk B. Totalt nettokøbte de private investorer hos Nordnet aktier for 48 mio. kr. i maj
måned.

-  Årets flotte kursudvikling fortsatte i maj måned med Vestas i fokus. År til dato har Vestas-aktionærerne kunnet tilføje imponerende 10 mia. til
børsværdien, og det er med til at give investorerne troen på aktiemarkedet. 2013 har hidtil været meget afkastgivtigt, og de private investorer
ser fortsat muligheder på aktiemarkedet, siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet og forsætter:

- Maj måned fulgte de privates traditionelle handelsmønster, hvor de fleste aktier, som de private nettokøber aktier i, har noteret en faldende
aktiekurs. Mange private har i en længere periode netop købt Vestas-aktier i takt med den faldende aktiekurs, men nu høstes der kortsigtede
gevinster, hvorfor vi ser et nettosalg af Vestas-aktier i takt med den stigende kurs, siger Per Hansen.

Nordnets kunders største nettokøb og nettosalg

Største nettokøb maj 2013 Mio. DKK Største nettosalg maj 2013 Mio. DKK
Novo Nordisk 52,4 Danske Bank 39,0
FLSmidth & Co. 39,3 Vestas Wind Systems 26,9
Pandora 25,6 A.P. Møller – Mærsk B 22,2
G4S 21,9 Tryg 6,5
Genmab 10,1 Nordea Bank 5,7

Vestas suverænt mest handlede aktie

Vestas er med hele 31.531 handler i maj måned nu tilbage på tronen som Danmarks folkeaktie nr. 1, og den i særklasse mest handlede aktie
hos private investorer hos Nordnet. Novo som i et par måneder lå helt i top, faldt tilbage med 8.155 handler.  

Den næstmest handlede aktie blev Coloplast, og Pandora indtog tredjepladsen. Fodboldaktien Brøndby vækkede også de privates interesse i
forbindelse med emissionen og indtog en plads som nr. 9 på listen. 

- Den fantastiske kursudvikling i Vestas har virkelig sat fart på handelsaktiviteten hos de private investorer. I flere år har vi set aktiekursen i
Vestas falde, og i stedet for at sælge ud, har mange private alligevel beholdt aktien i deres porteføljer eller støttekøbt flere Vestas-aktier. Efter
markante kursstigninger og en værdiforøgelse på mere end 10 mia. i år, heraf alene 7 mia. i maj, ser vi nu, at de private hjemtager kortsigtede
gevinster, siger Per Hansen.

Antal handler maj 2013 Antal handler april 2013
Vestas 31.531 Vestas 13.435
Coloplast 13.325 Coloplast 8.282
Pandora 11.879 Novo Nordisk 7.983
Danske Bank 9.906 Danske Bank 6.084
Novo Nordisk 8.155 Pandora 5.960
FLSmidth & Co. 7.349 FLSmidth & Co. 3.882
Genmab 5.903 Genmab 3.365
Torm 5.017 Carlsberg 3.306
Brøndby IF Fodbold       3.688 Danionics 2.802
G4S 2.992 Chr. Hansen 2.772
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