
Aktiehandel privatpersoner
31 maj 2021 07:00:00 CEST

Maj: Privatspararna roterar tillbaka mot tillväxt
”Det klassiska uttrycket Sell in May and Go Away har kommit på skam i år då Stockholmsbörsen 
stigit närmare 2,5 procent under månaden. På marginalen ser vi dock att svängningarna blivit lite 
större då börsen söker riktningen framåt. Årets starka börsutveckling fortsätter dock gjuta mod i 
riskaptiten”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 445 400 affärer per dag i maj. Det är en ökning med 39 procent jämfört med 
samma månad i fjol.

”Månaden har karaktäriserats av förnyad inflationsoro och globala förvaltare anger nu inflationen 
som det största orosmolnet framåt. Detta till trots ser vi att Stockholmsbörsen fortsätter visa styrka, 
vilket stärker optimismen. Faktum är att majbörsen stigit 7 av de senaste 10 åren”, säger Nicklas 
Andersson.

Månadens köplista toppas av Kinnevik, följt av Embracer och Evolution.

”Månadens topplista bjuder på en helomvändning, från förra månadens defensiva trio till maj månads 
tillväxtorienterade dito. Kinnevik har nu slutfört sakutdelningen av tyska Zalando och kan därefter 
fokusera på investeringar i mindre snabbväxande och transformativa digitala bolag. De som valt att 
sälja av sina inlösenrätter har rimligtvis återinvesterat de pengarna i Kinnevik och således hjälpt 
aktien att toppa månadens köplista”, säger Nicklas Andersson.

”Embracer aviserade nyligen sitt bästa kvartal någonsin enligt egen utsago, samtidigt som aktien 
sjunkit över 20 procent under månaden. Den kombinationen fick många sparare att trycka på 
köpknappen. Embracer är en favorit bland privatspararna med snart 100 000 ägare och att köpa mer 
när aktien är under press är rimligtvis klokt för den långsiktige”, fortsätter Nicklas Andersson.
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AMC Intrum

Scandic Hotels SAAB

”Evolution är ytterligare en favorit bland privatspararna med strax över 82 000 ägare. Aktien har varit 
den mest sålda senaste tre månaderna samtidigt som den stigit kraftigt i år. Förklaringen ligger i 
vinsthemtagningar då antalet ägare stadigt ökat. Under månaden sålde grundarna aktier för över sex 
miljarder kronor vilket satte press på aktien. Som mest noterades nedgången under månaden till 21 
procent, vilket gjorde att många privatsparare valde att trycka på köpknappen”, säger Nicklas 
Andersson.
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Månadens säljlista toppas av Volvo, följt av Telia Company och Addnode.

”Volvo och Telia Company favoriserades av privatspararna under förra månaden men får stryka på 
foten i maj och istället finansiera rotationen tillbaka till tillväxtaktier”, säger Nicklas Andersson.

Statistik privat handel

Antal affärer per dag** Maj 2021* April 2021 Förändring månad % Maj 2020 Förändring år %

Avanza  333 100 340 600 -2 231 900 44

Nordnet  108 200 110 600 -2 84 100 29

Skandiabanken  4 000 4 100 -2 3 500 14

Privatspararna, totalt  445 400 455 300 -2 319 600 39

* Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från 
Nasdaq.
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