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Pressemeddelelse 1. august 2013 

 

Nordnet: De private tvivler: kan aktiestigningerne fortsætte? 
 

Med et nettosalg af aktier på 87 mio. kr. i juli måned noterede de private investorer hos Nordnet sig for 

årets største udsalg af aktier. Efter en periode med store nettokøb viste usikkerheden sig første gang i 

juni med et nettosalg af aktier på 13 mio. kr., men altså en usikkerhed, som nu er tiltaget i styrke.  

 

Præcis som i juni måned var det Novo-aktien, som toppede listen over de mest solgte aktier med et 

nettosalg på 26,3 mio. kr. i juli måned. I toppen af salgslisten fulgte A.P. Møller Mærsk og Pandora tæt 

efter. Størst købsinteresse var der i selskaberne Danske Bank og FLSmidth & Co. 

 

- Selvom vi hidtil i år har set en flot udvikling på børsen generelt samtidig med, at den fantastiske 

kursudvikling i folkeaktien Vestas næsten skaber aktiefeber, kan vi alligevel spore en tiltagende 

usikkerhed hos de private investorer i forhold til den fortsatte udvikling på aktiemarkedet. Derfor 

er det måske heller ikke så mærkeligt, at en del investorer har valgt at hjemtage gevinster og 

afvente de kommende regnskabsfremlæggelser, inden nye investeringer foretages, siger Max 

Gandrup, landechef hos Nordnet. 

 

Nordnets kunders største nettokøb og nettosalg 

 

 Største nettokøb juli 2013 Mio. DKK   Største nettosalg juli 2013 Mio. DKK 

 Danske Bank 8,7   Novo Nordisk B 26,3 

 FLSmidth & Co. 8,1   A.P. Møller – Mærsk B 25,6 

 Zealand Pharma 5,0   Pandora 19,2 

 A.P. Møller – Mærsk A 4,6   Carlsberg 8,2 

 Tryg 3,1   Nordea 6,5 

 

 

Vestas-aktien suverænt mest handlet i juli måned 

Med 23.535 handler i juli måned blev Vestas den mest handlede aktie hos Nordnet. Med mere end tre 

gange så mange handler som nr. 2, Pandora, som ellers med en sen opjustering fik fortjent 

opmærksomhed, hersker der ingen tvivl om hvilken aktie, de private investorer har mest fokus på. På 

tredjepladsen fulgte Novo Nordisk, som ellers toppede listen et par måneder i foråret, men som nu er 

inde i en faldende trend.   

 

- Med en kursstigning i 2013 på hele 256% og alene i juli måned på næsten 40%, er det ikke så 

mærkeligt, at de private investorers aktie-darling og Danmarks folkeaktie nr. 1 suverænt topper 

listen over de mest handlede aktier blandt Nordnets private investorer. Foruden på vores 

danske marked ser vi også en øget handel på vores øvrige nordiske markeder. Særligt i vores 

naboland Sverige er der flere private investorer, som har fået øjnene op for den danske 
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vindmølle-gigants flotte comeback på aktiemarkedet, siger Max Gandrup, landechef i 

Nordnet. 

 

 

Antal handler juli 2013   
Antal handler juni 2013  

 Vestas 23.535   Vestas 18.684 

 Pandora 7.262   Coloplast 10.786 

 Novo Nordisk 7.141   Novo Nordisk 10.494 

 FLSmidth & Co. 6.665   Danske Bank 7.292 

 Danske Bank 5.130   Genmab 6.973 

 Mærsk B 2.993   Pandora 5.239 

 Genmab 2.304   FLSmidth & Co. 4.816 

 Coloplast 2.244   Mærsk B 2.173 

 Carlsberg B          2.216   TopoTarget              1.955 

 GN Store Nord 2.184   Carlsberg B  1.938 
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