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Januari: Spel och cykliskt lockar spararna
”Handelsaktiviteten under årets första börsmånad har varit mycket hög och privatspararna 
nettoköper aktier för elfte månaden i rad. Januari har historiskt varit en stark börsmånad och de 
bokslut som redan kommit visar på en tydlig förbättring för många bolag likväl som en renässans 
för utdelningar”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 450 900 affärer per dag i januari. Det är en ökning med 85 procent jämfört med 
samma månad i fjol.

Månadens köplista toppas av live casino-bolaget Evolution Gaming som inkluderades i OMXS30 vid 
årsskiftet. Följt av Volvo och Sveriges största investmentbolag Investor.

”Evolution Gaming är en favorit bland privatspararna och har fyrdubblat antalet ägare senaste året. 
Efter en snabb korrektion på minus tio procent under några dagar passade privatspararna på att köpa 
aktien. Det har gjort att Evolution Gaming seglat upp som den 9:e mest ägda aktien på vår plattform”, 
säger Nicklas Andersson.
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”Verkstadsbolaget Volvo lockar också spararna under månaden. Cykliskt har generellt fått vind i 
seglen under den rotation vi sett sedan slutet på förra året. En av Volvos amerikanska konkurrenter 
Paccar har dessutom höjt sin prognos för lastbilsleveranser i år, vilket privatspararna till synes tror att 
Volvo också kommer göra. Att ha en viss exponering mot cykliska branscher just nu när många tror 
att konjunkturen förbättras kan visa sig klokt”, säger Nicklas Andersson.

Månadens säljlista toppas av AstraZeneca som var den mest köpta aktien förra månaden.

”AstraZeneca har varit en favorit bland privatspararna senaste året samtidigt som antalet aktieägare 
tredubblats. Aktien har befunnit sig på köptoppen senaste kvartalet, men efter uppgången senaste 
månaden ser vi nu vinsthemtagningar. Att det handlar om just vinsthemtagningar är tydligt då det är 
den mest sålda aktien i januari samtidigt som antalet aktieägare bara minskat på marginalen”, 
resonerar Nicklas Andersson.
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Statistik privat handel

Antal affärer per 
dag**

Januari
2021*

December
2020

Förändring månad
%

Januari
2020

Förändring år
%

Avanza  339 900 253 300 34 174 900 94

Nordnet  106 700 86 400 23 67 900 57

Skandiabanken  4 200 3 500 20 2 900 45

Privatspararna, totalt  450 900 343 100 31 243 800 85

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