
 
 

Aktiehandel privatpersoner 2016-06-30, kl 08:15  

Juni: Rekordhandel efter Brexit 

Den privata aktiehandeln slog i juni historiskt rekord. Privatspararna gjorde i snitt 130 700 
aktieaffärer per dag. Det är en ökning med hela 56 procent jämfört med samma månad i fjol.  

”Börsraset efter Brexit-beskedet får privatpersoner att rusa till börsen på ett tidigare aldrig 
skådat sett. Från att ha sålt aktier i början av månaden 
bottenfiskar nu spararna i svallvågorna av det historiska 

beslutet”, säger Johanna Kull, sparanalytiker Avanza.  

Inför britternas omröstning drog spararna ned på risken och sålde av 

aktier. Men efter Brexit och Stockholmsbörsens ras, avslutar de 

månaden med att rekordhandla.  

”Över en fjärdedel av månadens handel sker de två första dagarna 

efter Brexit. Men det är viktigt att spararna har en långsiktig plan 

med köpen. Börsen kommer att vara stökig framöver”, säger Kull.  

Mest lockar välkända folkaktier och alla de fyra storbankerna finns 

med på köplistan.    

”Bankerna tog den största smällen på börsen efter Brexit-beslutet. Spararna verkar dock tolka de lägre 

aktiekurserna som rabatt och ser köpläge. Här finns det emellertid anledning att bredda sig. 

Banksektorn drabbas alltid hårt vid finansiell oro och det kan mycket väl finnas fallhöjd kvar i 

aktierna”, säger Kull.  

På säljlistan sticker börsens nykomlingar Academedia och Paradox ut.  

”Academedia och Paradox hade båda makalösa börsnoteringar och steg direkt över 30 procent från 

introduktionskursen. Spararna gör nu vinsthemtagningar och balanserar om portföljen. En bredare 

sparportfölj tål börsoro bättre”, säger Kull.  

 

Statistik privat handel                  

Antal affärer* per dag, st  Förändring  Förändring   Jun**  Maj  Jun  

  en månad  ett år   2016  2016  2015  

Avanza  18%  62%   86 900  73 600  53 800  

Nordnet  19%  50%   41 200  34 700  27 400  

Skandiabanken  18%  8%   2 600  2 200  2 400  

Privatspararna, totalt  18%  56%   130 700  110 500  83 600  

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

 

 

För mer information:   

Johanna Kull, sparanalytiker Avanza, telefon 070-452 48 34  
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