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Juli: Sparare missade sommarrusning 
 

Privat aktiehandel i juli föll 17 procent till 40 300 affärer per dag, jämfört med förra sommaren.  

 

”Svenskarna visade lägsta intresset för börsen på över fem år. Samtidigt steg folkaktierna kraftigt eller i 

snitt 8 procent. Återigen visar det sig att hoppa av och på börståget i rätt läge aldrig kan bli någon 

folksport. Det är alldeles för svårt att hoppa på i rätt läge, utan spararna sparar bäst lite då och då, 

oavsett börstempot”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 

 

Det fåtal sparare som var aktiva sålde samtidigt folkaktier och köpte mest råvarubolag. 

 

Juli gav en oväntat stark rapportflod och börsen klättrade. Svenskarnas folkaktier tillhörde de riktiga vinnarna 

och steg i snitt 8 procent. Under juli var bankerna de starkaste folkaktierna, efter överraskande starka vinster 

på bland annat bolån. Sommarens svagaste folkaktier var de med fortfarande flest ägare; Ericsson och 

TeliaSonera. 

 

”Snittspararen blundar mest för börsen under sin semester. Många blandar ofta ihop sitt långsiktiga sparande 

med den kortsiktiga ekonomidebatten. Då förstår jag om de blir stressade och missar uppgångar som den i 

sommar. Snittsvenskens sparpengar skulle sannolikt tjäna på att spararna helt blundade för eurokrisen och bara 

sparade i breda aktiefonder med låg avgift”, säger Hemberg. 

De som handlade aktier under sommarmånaden köpte mest råvarubolag och bolag som väntas vinna på 

sommaren stora sportevenemang; som Betsson och MTG. Det krisande bolaget Nokia har också nått 

köptoppen. 

 

”Några av de aktiva spararnas favoriter under våren Volvo och Boliden tillhörde sommarens vinnare med 

kursstegringar på 12 procent. Men nu valde spararna att sälja dem”, säger Hemberg. 

 

Men de gamla tungviktarna i spararnas portföljer; Ericsson, TeliaSonera och H&M tillhörde sommarbörsens 

svagaste aktier med kursökningar på endast 2-4 procent. 
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Antal affärer* per dag, st 

 

Förändring  

en månad 

Förändring 

ett år 

Juli 

2012 

Juni 

2012 

Juli 

2011 

Avanza Bank -12 % -17 % 22 200 25 300 26 700 

Nordnet -22 % -7 % 16 200 20 800 17 400 

Saxo-Etrade -46 % -75 % 700 1 300 2 800 

Skandiabanken -14 % -14 % 1 200 1 400 1 400 

Övriga banker Särredovisar ej  Särredovisar ej - - - 

Privatspararna, totalt -17 % -17 % 40 300 48 800 48 300 

      

      

Avanza Banks sparare, 

preliminärt 

Förändring  

en månad 

Förändring 

ett år 

31 Juli 

2012 

30 Juni 

2012 

31 Juli 

2011 

Sparkapital, MSEK 5 % 1 % 82 600 78 700 81 700 

Utlåning, MSEK -2 % -34 % 2 650 2 700 4 000 

Inlåning, MSEK 1 % 23 % 14 600 14 500 11 900 

Konton, st 1 % 15 % 451 400 447 900 391 500 

      

   
Juli 

2012 

Juni 

2012 

Juli 

2011 

Nettoinflöde, MSEK 32 % 85 % 500 380 270 

      
 

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från 

NASDAQ OMX och Burgundy. 



 

 

För mer information:  

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

avanzabank.se 


