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Januari: Köper vinstvarningar 

Privatspararna gör 173 000 affärer per dag i januari. Det är 17 procent fler än samma 

månad i fjol.  

”Rivstarten på börsåret har lockat till rekordmånga aktieköp. Vinstvarnande Skanska 

lockar flest. Spekulation i cannabisbolag syns för första gången på köptoppen. 

Samtidigt säljer sparare sina besvikelser Fingerprint och Betsson”, säger Claes 

Hemberg, sparekonom Avanza.  

Svenskarna börjar börsåret med stora köp i kända bolag som Skanska, 

Investor, Nordea och Kinnevik. Varannan av dem har vinstvarnat. 

”Spararna trotsar vinstvarningen i Skanska och fortsätter fjolårets köp. 

Spararna väntar sig en vändning i bostadspriserna och köper även JM. En 

slutsats som kan vara för tidig att dra”, säger Hemberg. 

Vinstvarningar kanske borde avskräcka spararna, men här märks en 

omvänd reaktion. 

”Sparare köper 10 av 14 vinstvarnande bolag, som Skanska, Nordea och 

Netent. När börsen är dyr köper spararna hellre kända namn som går 

dåligt än dyra aktier som lovar ljus framtid,” säger Hemberg. 

En vinstvarning fick däremot sparare att storsälja. Fingerprint har efter 

4:e vinstvarningen tappat 3 procent av sina ägare. 

Legaliseringen av cannabis i Kalifornien drev upp priserna på utländska cannabisaktier redan i slutet 

på förra året. 

”30 000 svenskar äger nu cannabisaktier. Folk borde fundera på vad de köper in sig i, om inte av 

etiska skäl så för plånboken. Aktier som plötsligt studsar upp 3-4 gånger håller sällan i längden”, säger 

Hemberg. 

Hemberg jämför med andra kursraketer senaste åren. 

”År 2015 lockade Fingerprint, 2017 bitcoin och nu cannabis. Tyvärr blandas sparande i verklig tillväxt 

ihop med spekulation och gissningar”, säger Hemberg. 
 

Statistik privat handel 

  Januari  December Förändring Januari Förändring 

Antal affärer** per dag, st   2018*  2017  månad %  2017  år %    

Avanza  115 200 106 100 9 98 800  17 

Nordnet  55 500 53 100 5 47 000  18 

Skandiabanken  2 500 2 500 0 2 800  -11 

Privatspararna, totalt  173 200 161 700 7 148 700  16 

*  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  

Skanska Telia 

Investor Fingerprint 

Addnode Group Betsson 

Nordea Nobina 

Aurora Cannabis Swedish Orphan 

Kinnevik SEB 

NetEnt Hexagon 

Cherry SSAB 

JM SKF 
Canopy Growth C Hansa Medical 

Källa: Avanza 


