
Marknadsoron har sänkt framtidstron hos 
börsbolagen. 

Av 100 tillfrågade försäljnings- och mark-
nadschefer på svenska börsbolag tror fyra 
av tio inte att försäljningen ökar under 
 hösten. 

”Jag blev ändå överraskad 
över att det var så starkt. Jag 
hade kunnat tänka mig att 
det skulle se sämre ut än så 
här”, säger Mikael Julher, vd 
på PMP Marknadskonsult 
som har genomfört under-
sökningen.

De flesta är optimister
Enkäten visar att börsbola-
gens försäljnings- och mark-
nadschefer som helhet allt-
jämt har en optimistisk syn 
på utvecklingen i det egna 
bolaget. 61 procent av de till-
frågade tror på tillväxt under 
hösten och något fler tror att 
deras företag kommer att 
växa också under 2012. 

Men jämfört med när 
undersökningen senast gjor-
des, i december förra året, 

märks att framtidstron rasat. 
Då trodde nio av tio börs-

bolag att deras försäljning 
skulle öka under 2011 jämfört 
med föregående år. Antalet 
bolag som tror på en minskad 
eller oförändrad försäljning 
ett år framåt har trefaldigats 
sedan dess.

Mindre bolag sticker ut
Bolagen på börsens Small 
Cap-lista sticker dock ut som 
optimister. Av dem tror näs-
tan häften på en tillväxt över 
11 procent nästa år.

”Det här är människor som 
följer orderflödet varje dag 
och de märker ingen reduce-
rad affärsaktivitet. De ser bra 
orderingång och en allmänt 
positiv attityd”, säger Mikael 
Julher.

Undersökningen är 
genomförd mellan den 10 och 
30 augusti, mitt under börs-
turbulensen. 

24 procent av de tillfrågade 
försäljningscheferna svarade 
att de tror på en oförändrad 
försäljning, medan 5 procent 
tror att försäljningen ska 
minska under hösten  
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HAR SVALNAT. Även om majoriteten av de tillfrågade bolagen fortfarande tror på tillväxt i höst 
har andelen som ser mörkare på framtiden ökat.  FOTO:  RONNY KARLSSON

Mindre bolag mest optimistiska

Fler börsbolag 
ser avmattning

Sänkt skatt  
för ny sparform
Regeringens förslag om 
 investeringssparkonto har 
fått kritik för att vara krång-
ligt och oförmånligt. Nu 
sänks skatten för den nya 
sparformen.

”Vi har tagit intryck av 
svaren och det här blir 
 betydligt mer förmånligt än 
tidigare”, säger finansmark-
nadsminister Peter Norman 
till Dagens Nyheter.

”Ett långsiktigt sparande 
är avgörande för att hushål-
len ska kunna bygga upp en 
ekonomisk buffert.”

Investeringssparkontot 
ska införas 2012 och är tänkt 
att göra det enklare att spara 
i aktier och andra finansiella 
instrument. (TT)

I augusti var antalet aktie-
affärer uppe på rekord-
höga nivåer. Småspararna 
flydde från aktier. 

Men hittills i september 
har småspararna lugnat 
ned sig. Antalet aktie-
affärer är färre och många 
ser köpläge.

När börsen svängde som 
mest i augusti steg aktiehan-
deln hos Nordnet och Avanza 
till rekordhöga nivåer. Anta-
let aktieaffärer hos både 

Nordnet och Avanza för-
dubblades jämfört med 
samma period i fjol, och 
 nettoutflödet från aktier var 
över 1 miljard kronor hos de 
både nätmäklarna.

Minskat antal affärer
Hittills i september har små-
spararna lugnat ned sig. Kun-
derna hos Avanza, Nordnet, 
Skandiabanken och Saxo har 
hittills i september gjort i snitt 
80 000 affärer per dag jämfört 
med 95 000 per dag i snitt  

i augusti, en nedgång med  
16 procent, visar statistik från 
Avan za. 

Långt från augusti
Topp nivåer som i augusti, då 
det som mest gjordes  
220 000 affärer på en dag har 
det inte varit tal om.

”Många småsparare är 
avvaktande och inväntar på 
information om världen är på 
väg åt rätt håll”, säger Jan Din-
kelspiel, vd för Nordnet.

 (di.se)

Lugnare småsparare i september

Mikael Juhler, vd för PMP 
Marknadskonsult.

Lime Travel grundades i Stockholm 1995 och ingår sedan 2011 i 
Kuoni Scandinavia. Med ett världsomspännande nätverk har Lime 
Travel specialerbjudanden på världens bästa hotell, rederier och 
exklusiva tågresor. Ring oss för personlig rådgivning eller besök 
någon av våra reselounger i  Halmstad, Helsingborg eller 
Stockholm. Mer information på www.limetravel.se.

Numret till en perfekt resa
0 8 - 5 4 5  1 5 1   6 0

Lime Travel skräddarsyr resor som passar just dig. Ring oss.  
Vi har kunskapen, kontakterna och engagemanget för att ge dig  

den bästa av världar.

Vi kallar det Bixia Energieffektivisering. För ditt företag innebär det  
en möjlighet att sänka energiförbrukningen med upp till 20 procent.  
Ansluter ni er dessutom till någon av våra Elpooler förvaltar vårt  
expertteam era elinköp och ni kan spara ännu mer pengar. 
Slå oss en signal på 0771 – 12 12 00, så berättar vi mer. 

Hjälp mig sälja
mindre el.

Elpriset styrs av utvecklingen på den nordiska 
elbörsen Nord Pool. Det innebär alltid en viss risk 
att sköta elinköpet via en elpool då ert elpris såväl 
kan minska som öka. Historiskt pris är inte heller 
någon garanti för framtida elpriser – men vi har 
varit framgångsrika med de portföljer vi redan  
idag förvaltar. 
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