
 
 

Aktiehandel privatpersoner 2017-06-30, kl 08:15  

Juni: Kinnevik lockar i rekordhandeln 

Privatspararna gör i snitt 157 800 affärer per dag i juni. Det är en ökning med 

20 procent jämfört med samma månad i fjol. Svenska sparare har aldrig gjort 

fler aktieaffärer en enskild månad. 

”Det stora intresset för aktier göds av börsrekord, dramatik i H&M och hysteriskt 

många nya bolag. Att köpa före sommaren kan däremot vara en för stor chansning. 

Sommabörsen är ofta svag och svänging”, säger Claes Hemberg, sparekonom 

Avanza.  

Efter tre säljmånader väljer privatpersoner att köpa igen, framför allt 

väljer de mer erkända aktier, men också några chanskort. Även handeln 

i småbolag har nått en ny rekordnivå på 37 000 affärer per dag.  

Överst på köplistan hittar vi däremot storbolaget Kinnevik, som toppar 

listan för första gången någonsin. 

”Kinnevik är en bra nybörjaraktie. Dessutom handlas den till 

substansrabatt och de har en spännande nätsatsning som lockar många 

nya småägare. Köpen är tio gånger större i juni än tidigare månader i 

år”, säger Hemberg. 

Högt upp på köplistan återfinns också H&M. Spararna har konsekvent 

köpt aktien trots bolagets över två år långa kursnedgång.  

”H&M-ägarna försöker plåstra om sin förlust och köper fler aktier i hopp om att få ett lägre snittpris. 

Men det kan bli dyrt. Jag väntar hellre till dess att den fallande trenden mer definitivt är bruten”, säger 

Hemberg.  

På säljlistan hittar vi flera av årets vinnare. Åtta av de tio mest sålda bolagen har gått bättre än börsen i 

år. Mest säljer spararna stålbolaget SSAB följt av SCA:s avknoppade Essity.  

”Efter uppdelningen säljer 23 procent av småspararna alla sina aktier i Essity, medan bara fem procent 

sålt allt i SCA. Det gamla skogsbolaget inger mer trygghet än det mer okända hygienbolaget”, säger 

Hemberg. 

 
Statistik privat handel 

  Juni  Maj Förändring Juni Förändring 

Antal affärer** per dag, st   2017*  2017  månad %  2016  år %    

Avanza  105 400 100 500 5 87 200  21 

Nordnet  49 700 45 900 8 41 700  19 

Skandiabanken  2 700 2 800 -4 2 500  8 

Privatspararna, totalt  157 800 149 200 6 131 400  20 

*  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  
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