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Spararna köper banker och H&M
Börsens starka uppgång kom av sig under mars och kurserna rörde sig mestadels sidledes på
Stockholmsbörsen. Någon stark negativ trend skapades däremot aldrig under månaden. Riksbankens
överraskande extrasänkning av reporäntan kan ha varit en bidragande orsak till att kurserna hållits
uppe. De långa räntorna har samtidigt fallit kraftigt och noterat nya bottenrekord.
Aktieomsättningen bland Nordnet Banks svenska privatsparare sjönk något jämfört med föregående
månads höga nivå, men låg i paritet med samma månad förra året. Köptoppen dominerades under
mars av H&M och bankaktier medan Sandvik och Boliden toppade på säljsidan.
-

När H&M släppte rapport blev storspelarna på börsen besvikna, trots starka siffror. Oron för att
dollarförstärkningen ska drabba bolaget negativt framöver sänkte kursen på börsen.
Privatspararna såg däremot ett köptillfälle och storköpte aktier under månaden. Spararna
verkar uppskatta kvalité, särskilt när de får lite rabatt, säger Günther Mårder, sparekonom
Nordnet Bank.

-

Precis som föregående månad är det aktier inom industrisektorn som dominerar säljsidan, trots
att sektorn visat styrka senaste månaden. Anledningen till uppgången är att de exporttunga
bolagen kommer att gynnas av kronförsvagningen, fortsätter Mårder.

-

Den sektor som spararna ökade mest i under mars var bank. Anledningen är förmodligen att
bankaktierna föll tillbaka kraftigt under månaden till följd av räntesänkningen. Bankernas
räntenetton förväntas nu sjunka. Men spararna räds inte utvecklingen, avslutar Mårder.
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks över 270 000 svenska konton under mars.
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