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Juli: Fallande folkaktier lockar  

Privatspararna gör i snitt 141 400 affärer per dag i juli. Det är en ökning med 

26 procent jämfört med samma månad i fjol.  

”Sparare rekordhandlar för en julimånad och väljer mer stabila aktier. Det kan vara 

starten på en mer skeptisk börssyn. Samtidigt märks en bibehållen optimism för 

småbolag”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.  

Svenska privatsparare tar inte semester från sina aktier i juli utan handlar, trots att kurserna är ned i 

snitt 6 procent sedan toppen i juni. 

”8 av 10 privatpersoner som handlade under våren är aktiva också 

under juli månad. Samtidigt har 5 av 13 folkaktier utvecklats sämre än 

väntat, vilket väckt farhågor bland spararna, som gör en omflyttning 

från mer uttalade högriskaktier till mer stabila aktier”, säger Hemberg. 

Överst på spararnas köplista återfinns månadens två största besvikelser 

Astra Zeneca och Ericsson. Fler mer konjunkturokänsliga aktier lockar 

som skog, läkemedel, bussar och fönster.  

”Astra uppfattas av många som ett tryggt köp, men i juli har småägarna 

fått två beska piller från bolaget. Vd ryktas sluta och en viktig produkt 

har misslyckats. Det visar om något hur mer stabila aktier kan 

överraska nedåt,” säger Hemberg. 

Bland de mest sålda aktierna återfinns mer högriskbetonade bolag inom teknik, spel och råvaror. 

Teknikbolaget Fingerprint dominerar säljtoppen, trots att bolaget överraskat med en rapport som var 

bättre än väntat.  

”Hela 1 av 6 som äger Fingerprintaktien har handlat under juli månad. De köper och säljer samma 

aktie dubbelt mer än snitthandeln på börsen. Risken är att de handlar sönder sina konton. Hellre borde 

de bestämma sig för att vara på eller av,” säger Hemberg. 

Handeln i småbolag fortsatte på en mycket hög nivå. Här är handeln nära vårens rekord. 

”34 000 affärer per dag är en ovanligt intensiv handel i småbolag. Vårens många nya bolag fortsätter 

att locka. Men kurserna är samtidigt ned sedan snart två månader, vilket borde vara en liten 

varningssignal, ” säger Hemberg. 

 
Statistik privat handel 

  Juli  Juni Förändring Juli Förändring 

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

Avanza  96 800 106 600 -9 76 400  27 

Nordnet  42 300 50 900 -17 33 500  26 

Skandiabanken  2 300 2 800 -18 2 200  5 

Privatspararna, totalt  141 400 160 300 -12 112 100  26 

*  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  
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