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Juli: Småsparare hämtade hem vinster 

Privatspararna gjorde i snitt 111 400 affärer per dag i juli. Det är en minskning med 15 

procent jämfört med juni månads rekordhandel. I förhållande till förra året ökar 

privathandeln med 56 procent.   

”Börshandeln bland privatspararna är ovanligt hög för att vara 

mitt i sommaren och för första gången på över ett år 

nettosäljer de aktier. Det kan mycket väl vara rätt, augusti och 

september är historiskt sett de två sämsta börsmånaderna”, 

säger Johanna Kull, sparanalytiker Avanza.  

Juli har präglats av stark börs och bolagsrapporter som bjöd på 

ömsom vin ömsom vatten. Mottagandet hos privatspararna blev 

dock svalt och de nettosålde aktier för första gången sedan juni 

2015.   

På säljtoppen hittar vi främst bolag som gått bättre än börsen den 

senaste månaden. 

 

”Sju av tio bolag på säljlistan har gått starkare än börsen sedan brexit. Privatspararna tar nu hem 

vinster och säljer storvinnaren Fingerprint och uppköpsheta Haldex”, säger Kull.  

Ut åker också teleoperatörerna Telia och Tele2. 

”Både Telia och Tele2 åkte på rapportnitar som fick spararna att sälja. Men telekombolag är ofta 

okänsliga för skakig konjunktur. Det gör dem till stabila val när det blåser snålt på börsen”, säger Kull. 

Köpen i juli har framför allt gått till rapportbesvikelser som Hexpol och SKF. Sticker ut på köplistan 

gör också spelbolagen.   

”Spelbolagen fortsätter att vara favoriter bland småspararna och många har en stor andel av sitt totala 

aktiesparande placerat i branschen. Spararna borde dock bredda sig. Betssons vinstvarning och 

branschkollegan Unibets rapportmiss visar att bolagen är inne i en skakig period med regleringar och 

politisk osäkerhet”, säger Kull.  

Statistik privat handel                  

Antal affärer* per dag, st  Förändring  Förändring   Jul**  Jun  Jul  
  en månad  ett år   2016  2016  2015  

Avanza  -13%  64%   75 700  87 200  46 100  

Nordnet  -20%  44%   33 500  41 700  23 200  

Skandiabanken  -12%  0%   2 200  2 500  2 200  

Privatspararna, totalt  -15%  56%   111 400  131 400  71 500  

*  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  

avanza.se  

Köper  Säljer  

Hexpol Fingerprint cards 

SKF Haldex 

Betsson Investor 

NetEnt Mycronic 

Byggmax Sandvik 

H&M Meda 

Autoliv Telia 

SCA Trelleborg 

Starbreeze Atlas Copco 

Avanza bank Tele2 


