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November: USA-oro gav rekordhandel 

Den privata aktiehandeln nådde under november 148 000 affärer per dag. Det är ett 

historiskt rekord och en ökning med 13 procent jämfört med förra året och 7 procent 

högre än det tidigare rekordet i oktober i år.     

”Stora börskast kring USA-valet fick svenskarna att trycka på 

både köp- och säljknappen. I slutänden har de trots allt köpt, 

nu för fjärde månaden i rad. Ovanligt många börsnoteringar 

och ofta starka vintermånader bäddar för att köpen ska 

fortsätta. Det stora frågetecknet stavas Trump”, säger Claes 

Hemberg, sparekonom på Avanza.  

Hösten har bjudit på en ovanligt stark börs med en uppgång på 

3,5% sedan september. Privatspararna fortsätter köpa framför allt 

mellanstora och små bolag.  

”Spararna säljer erkända folkaktier som H&M, Volvo och Autoliv 

för att köpa aktier som fallit mycket; Hexagon, Telia och Fingerprint. Men surkart blir per automatik 

inte guldäpplen. Hoppas att spararna nu köper flera olika aktier för att bredda sig”, säger Hemberg.   

Lite längre ned på köplistan finns flera stabila utdelare; som Tele 2, Axfood och Castellum.  

 

”Det är mer logiska köp eftersom utdelningsaktier brukar ha sin bästa tid så här ett halvår före 

utdelningarna på vårkanten”, säger Hemberg. 

Kursraset efter häktningen av Hexagons VD fick spararna att bottenfiska för de största summorna på 

över ett år.  

”Det har hittills varit en vältajmad affär, men beroende på utfallet av insideranklagelsen kan vi få se 

fler tvära kast i aktien”, säger Hemberg.  

På säljsidan märks främst industri- och råvarubolag. Trump-effekten blev störst på råvarupriserna som 

stack i höjden. Det har gjort industri- och råvarubolagen till månadens vinnare och nu tar spararna hem 

snabba vinster i Sandvik och SSAB.  
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Antal affärer** per dag, st  
November 

 2016*  
Oktober 

2016  
Förändring  

månad %  

November 
2015  

Förändring  
år %    

Avanza  98 600  90 800  9 83 700  18 

Nordnet  46 200 44 400  4 43 800  5 

Skandiabanken  2 900 2 800  4 2 900  0 

Privatspararna, totalt  147 700  138 000  7 130 400  13 

*  Preliminära siffror. 

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

 

För mer information:   

Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47 

avanza.se  

Köper  Säljer  

Hexagon H&M 

Fingerprint Volvo 

Telia Autoliv 

AstraZeneca Sandvik 

Tele2 SSAB 

Dometic SEB 

Ica gruppen Lundbergs 

Novo Nordisk SKF 

Axfood Lundin mining 

Castellum Handelsbanken 


