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Augusti: Spararna letar i reakorgen   

Privatspararna gör i snitt 144 000 affärer per dag i augusti. Det är en ökning 

med 19 procent jämfört med samma månad i fjol.  

”Spararna eldar på i portföljerna inför hösten med köp i de senaste månadernas 

förlorare. Samtidigt som de säljer av vinnare i verkstads- och spelsektorn. Köpen är 

ömsom stabila ömsom spekulativa. En chansning som kan gå hem”, säger Claes 

Hemberg, sparekonom Avanza.  

I augusti letar spararna efter billiga aktier. Spararna visar skepticism 

efter bolagsrapporterna och vill gardera sig mot börsfall. 

”Spararna köper vad de tycker är billigt. Åtta av de tio mest köpta 

tillhör sommarens förloraraktier. Däremot ratas H&M helt, efter flera 

månader med intensiv handel. Ericsson köper spararna igen efter 

rapportraset, men kursen har fortsatt utför”, säger Hemberg 

Överst på köplistan finns förra månadens hetaste säljkandidat och mer 

spekulativa Fingerprint. Skanska och Astra klättrar och har fått många 

nya ägare. Störst andel nya ägare har spelbolaget G5 Entertainment, 

visar statistik från Avanza. 

”Erkända aktier som Skanska och Astra har efter många goda år haft 

motgångar i utlandet. När aktiekurserna fallit dramatiskt har ovanligt många nya sparare hittat till dem. 

Att G5s gamla ägare säljer samtidigt som bolaget fått många nya ägare ser ut som en varningsignal,” 

säger Hemberg. 

I augusti efter att stora delar av vårens uppgång raderats under sommaren tar 

svenska privatsparare samtidigt hem vinster i några av årets högpresterare.  

”Sparare säljer verkstad och spelbolag. Spelbolagen har varit en enormt bra affär 

senaste åren. Många unga har hittat hit. Deras insyn och förståelse för 

spelbranschen har varit till stor nytta”, säger Hemberg.  

Handeln i småbolag har lugnat sig och spararna gör 31 000 affärer per dag vilket är 

en minskning med 8 procent mot julihandeln, samtidigt som handeln i storbolag 

fortsätter att öka. 

”Handeln i småbolag faller äntligen. Den kan nu förhoppningsvis nyktra till, efter 

att ha varit kraftigt upptrissad av många nynoteringar”, säger Hemberg. 
 

Statistik privat handel 

  Augusti  Juli Förändring Augusti Förändring 

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

Avanza  100 400 96 900 4 81 800  23 

Nordnet  41 900 42 800 -2 37 600  11 

Skandiabanken  2 100 2 300 -9 2 400  -13 

Privatspararna, totalt  144 400 142 000 2 121 700  19 

*  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 (aug) Säljer (aug) 

Fingerprint Volvo 

Skanska Leo Vegas 

Astra Zeneca Investor 

Pandora Sandvik 

SCA SEB 

Telia Hexagon 

Ericsson Nordea  

Intrum Justitia Mr Green 

Resurs Holding Atlas Copco 

Starbreeze  G5 Entertainment 

Flest nya ägare 

(aug) % utv 

G5 Entertainment  52 

Bilia A   16 

Anoto Group  15 

New Wave B  15 

Cloetta B   9 

AstraZeneca  8 

Hansa Medical  8 

MQ Holding  7 

SCA B   7 

Skanska B    7 

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/152492/g5-entertainment
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5276/bilia-a
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5480/anoto-group
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5324/new-wave-b
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/163148/cloetta-b
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5431/astrazeneca
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/98087/hansa-medical
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/236254/mq-holding
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5263/sca-b
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5257/skanska-b

