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November: Aktiespararna på bankjakt
”En stark börs, positiva signaler från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina samt försiktigt 
positiv industridata från Tyskland, har fått privatspararna att återvända till börsen. I november 
nettoköper de aktier igen efter två månader av försäljningar. Mest bottenfiskar man i pressade 
storbanker”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 188 500 affärer per dag i november. Det är en ökning med 25 procent jämfört med 
samma månad i fjol.

Köplistan toppas av bankerna SEB och Swedbank.

”Köpen i SEB står för hälften av månadens totala nettoköp i aktier. Här är det tydligt att spararna 
försöker bottenfiska, en trend som vi även sett i Swedbank-aktien hela året. Som alltid gäller det här 
att köpet är ett medvetet val och inte en automatisk reaktion på att kursen gått ned kraftigt. SEB-
aktien lär handlas med förhöjd riskpremie åtminstone till dess att Finansinspektionens granskning av 
deras baltiska verksamhet presenteras i början av nästa år”, säger Kull.

Köper Säljer

SEB Swedol

Swedbank Powercell

Hoist Finance Nordea

Kindred Ratos

SBB Volvo

EQT SAS

Hemfosa SOBI

Elekta SAAB

Resurs Skanska

Kinnevik SSAB

Utmärker sig på köplistan gör även kredithanteraren Hoist Finance samt nischbanken Resurs.

”Såväl Hoist som Resurs föll på sina rapporter och tillhör månadens börsförlorare. Nischbankerna 
som grupp har dock relativt låg värdering i nivå med storbankernas, trots att de ofta uppvisar starkare 
tillväxt och högre lönsamhet än mer traditionella banker. Det, tillsammans med köp av finansmannen 
Erik Selin, har fått spararna att trycka på köpknappen.” säger Kull.

Månadens säljlista toppas av Swedol, som rusade över 30 procent efter att Momentum lagt bud på 
bolaget, följt av bränslecellsbolaget Powercell.

”Med en utveckling på 340 procent sen årsskiftet är Powercell ett av de bolag som gått absolut bäst i 
år. Nu menar analytiker att mycket av bolagets eventuella framgång redan är inprisat i aktien. 
Privatspararna har också valt att minska på innehavet något senaste månaden. De lämnar dock inte 
aktien helt, utan antalet ägare ligger kvar kring 13 700. Det är på samma nivå som månaden innan, 
men 43 procent fler än vid början av året”, säger Kull.
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Statistik privat handel

Antal affärer per dag** November 2019* Oktober 2019 Förändring 
månad % November 2018 Förändring 

år %

Avanza 131 900 127 100 4 101 000 31

Nordnet 54 100 53 500 1 47 300 14

Skandiabanken 2 500 2 300 9 2 400 4

Privatspararna, totalt 188 500 182 900 3 150 700 25

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