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Spararna letar valutavinnare på svängigare börs
Stockholmsbörsen utvecklades starkt under inledningen av april men ett fåtal tyngre nedgångsdagar
under slutet av månaden raderade ut hela uppgången. En viktig förklaring till nedgången var
Riksbankens överraskande besked att låta reporäntan ligga kvar på -0,25 procent. April var också en
rapporttung månad och majoriteten av de storbolag som lämnade rapport under månaden fick även
se sina aktiekurser falla under rapportdagen.
Aktiehandeln bland Nordnet Banks svenska kunder var på höga nivåer under april. Jämfört med
samma månad året innan steg omsättningen med 40 procent och jämfört med föregående månad
ökade omsättningen med 13 procent. Bland de mest köpa aktierna finns flera industriföretag och flera
av de bolagen som levererat rapportbesvikelser. Säljsidan domineras istället av aktier som utvecklats
starkt under månaden.
-

Rapportsäsongen har varit intensiv under månadens andra hälft och det har blivit tydligt att
den starkare US-dollarn har fått mycket stor påverkan på exportbolagens resultat. Detta är
säkert skälet till att många sparare väljer att köpa industriföretag med global försäljning, säger
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet Bank.

-

För att kunna hitta valutavinnarna så gäller det att förstå hur både kostnads- och
intäktsstrukturen ser ut. De bolag som gynnas är de vars produktion och insatsvaror hämtas från
Sverige för att sedan säljas globalt, fortsätter Mårder.

-

Spararna verkar ha bytt åsikt om bankerna jämfört med föregående månad. Anledningen kan
vara att många velat ta del av de höga utdelningarna men nu känner en ökad oro för att en
fortsatt minusränta kan drabba bankernas resultat negativt, avslutar Mårder
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Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks över 270 000 svenska konton under april.
För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet Bank, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
#sparpodden: http://www.nordnet.se/sparpodden
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