
 

Aktiehandel privatpersoner 2013-08-30, kl 08.45 
  
Augusti: Spararna köper trots Syrienoron 
 
Privatspararna ökar antalet aktieaffärer till 48 000 per dag under augusti. Det är upp 10 procent 
jämfört med samma månad i fjol. 
  
”Svenska sparare ökar aktiehandeln i augusti och väljer lugnare aktier. Efter en stark sommarbörs och 
nu Syrienoro har spararna valt aktier som banker, telekom och läkemedel. På ett område chansar 
spararna långt mer än tidigare. I småbolag har de drivit upp kurserna betydligt högre än på övriga 
börsen, vilket kan slå tillbaka närmaste månaden”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.  
  
Spararnas intresse för industriaktier har svängt senaste månaden. De säljer nu Volvo, Boliden, Sandvik och 
väljer istället mer konjunkturtåliga bolag som Meda, Astrazeneca och Teliasonera. 
 
”Men spararnas börsoro kring Syrien är sannolikt överdriven. Inte ens den Arabiska våren 2011 gav något 
nämnvärt avtryck på börsen. Det krävs ofta mer avgörande händelser i mer politiskt eller ekonomiskt heta 
länder för att väcka varaktig börsoro. Humanitära katastrofer i små länder brukar inte påverka börsen 
nämnvärt”, säger Hemberg. 

  
En annan debatt som spararna följt är regeringens tuffare tonläge mot storbankerna. Men detta har inte stoppat 
sparare från att köpa bankaktier. Tvärt om har spararna köpt betydligt mer. 
 
”Senaste månaden tillhör bankaktierna favoriterna och senaste dagarna har privatpersoners handel i bankaktier 
ofta varit 70 procent köp. Spararna väntar sig att bankerna blir vinnare på en bättre konjunktur”, säger 
Hemberg 

 
Den starka trenden för småbolag har spararna nu hängt på. Handeln i småbolag har återigen ökat till över 4 000 
affärer per dag. 
 
”Men höga kurser borde också vara en varning. Fondspararnas intresse för svenska småbolagsfonder har 
pressat upp kurserna kraftigt senaste månaden. Småbolagen är i snitt upp 6-7 procent senaste månaden, medan 
storbolagen backat 1-2 procent”, säger Hemberg. 
 

Mest köpta (aug) Mest sålda (aug) Börshandlade fonder (aug) 

SEB Fingerprint Xact Bull 2 - 
Teliasonera Volvo Xact Bear 2 (Köp) 
Swedbank Boliden Xact Bear (Köp)  
Astrazeneca Swedbank Xact Bull (Sälj) 
Lundin Mining H&M Xact Omx (Sälj) 
Meda Sandvik  
Oriflame ABB  
Vestas vind Investor  
Hexagon Atlas Copco  
Nordea Lundin Petroleum  

 
Källa: Avanza Banks drygt 500 000 konton. 
 



 

Statistik privat handel      

      
Antal affärer* per dag, st 
 

Förändring  
en månad 

Förändring 
ett år 

Augusti 
2013 

Juli 
2013 

Augusti 
2012 

Avanza Bank 30 % 12 % 27 500 21 200 24 600 
Nordnet 30 % 5 % 18 200 14 000 17 300 
Saxo-Etrade 17 % 75 % 70 60  40 
Skandiabanken 46 % 27 % 1 900 1 300 1 500 
Övriga banker Särredovisar ej  Särredovisar ej - - - 
Privatspararna, totalt 30 % 10 % 47 600 36 600 43 400 
      

 
* 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 
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