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Augusti: Amerikanska teknikbolag lockar
”Förväntningar om en starkare global tillväxt och långsiktigt låga räntor, gör att allt fler globala 
investerare tror att vi är inne i en stark uppgångsfas, en så kallad bull market. Även i Sverige märks 
en tydlig börsoptimism. Handelsaktiviteten är mycket hög och privatpersoner nettoköper aktier för 
sjätte månaden i rad”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 321 400 affärer per dag i augusti. Det är en ökning med 120 procent jämfört med 
samma månad i fjol.

Teleoperatören Millicom toppar månadens köplista.

”Millicom med stor verksamhet i Latinamerika har drabbats hårt av pandemin och aktiekursen har 
nära halverats sedan årsskiftet. Flertalet analytiker menar dock att aktien tappat lite väl mycket och 
Millicom är en av stockholmsbörsens mest köprekade bolag”, säger Kull.

Köper Säljer

Millicom Evolution Gaming

AstraZeneca Stillfront

Apple Volvo

Hufvudstaden Swedbank

Embracer G5 Entertainment

Tesla Sinch

Swedish Match Mekonomen

Amazon HiQ

EQT Autoliv

Cibus Tobii

Vanligtvis återfinns enbart svenska aktier på köptoppen men denna månad tar tre amerikanska bolag, 
techjättarna Apple, Tesla och Amazon, sig in på listan.

”De amerikanska teknikaktierna tillhör årets absoluta börsvinnare och uppgången för såväl Apple 
som Tesla fick extra vind i seglen efter att bolagen nyligen aviserade sina aktiesplittar. Även om en 
aktiesplit i sig inte skapar något värde, gör den aktierna mer tillgängliga för fler investerare vilket 
brukar leda till en viss positiv kurseffekt. Dock vanligtvis inte lika stor som den 30 respektive 40 
procentiga uppgång Apple och Tesla räknat hem på en knapp månad”, säger Kull.

Säljlistan i augusti toppas av livecasinobolaget Evolution Gaming.

”I Evolution Gaming gör spararna en tvärvändning. Aktien var länge sommarens klart mest köpta aktie 
och antalet ägare ökade med 85 procent på blott tre månader. I slutet av augusti sker sen ett 
trendbrott och aktien börjar säljas av. Antalet aktieägare har emellertid inte minskat, utan det är 
snarare befintliga aktieägare som säkrar hem en del av vinsten efter årets starka kursutveckling. Helt 
enligt skolboken”, säger Kull.
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Statistik privat handel

Antal affärer per dag** Augusti 2020* Juli 2020 Förändring månad % Augusti 2019 Förändring år %

Avanza  241 100 233 400 3 101 100 138

Nordnet  77 200 72 900 6 43 000 80

Skandiabanken  3 100 3 500 -11 2 000 55

Privatspararna, totalt  321 400 309 700 4 146 100 120

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

För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna
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