
 

Aktiehandel privatpersoner 2013-09-30, kl 11.30 
  
September: Stor privathandel i aktier 
 
Den privata aktiehandeln stiger under september 24 procent till 65 000 affärer per dag, jämfört med 
samma månad i fjol.  
 
 ”Efter två starka börsår märks privatpersoners intresse för aktier mer påtagligt. Mest köper de 
storbolag. Handeln i småbolag är på näst högsta nivån någonsin och flera småbolagsaktier har gått i 
taket senaste månaden”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 
 
Efter två år med lugnare privathandeln i aktier stiger nu privatpersoners omsättning i aktiehandeln till den 
högsta nivån sedan hösten 2011. 
 
”Andelen aktiva sparare är på toppnivåer. Men de långt ifrån bara köper. Bland de vanligaste affärerna är att 
efter uppgångarna i Ericsson och H&M sälja av bägge aktierna. Spararna köper istället mer banker och 
råvarutunga bolag. Nokia har också kommit i blickfånget igen”, säger Hemberg. 
 
Den största handeln jämfört med bolagens storlek sker i branschen med digitala fingeravtryck. 
 
”Det är två nyhetsdrivna aktiekurser som kantats av insiderhandel och enorm spekulation. Men det är mycket 
chansartade aktiekurser, där få tjänar och många förlorar”, säger Hemberg. 
 
Privatpersoners intåg på börsen märks särskilt i handeln i småbolag. 6 400 affärer per dag i september är nära 
ett 6 år gammalt rekord på 7 200 affärer som kommer från våren 2007.  
 
”Småbolagen har i snitt utvecklats 10 procentenheter starkare än de större bolagen senaste 5-6 veckorna. Det 
är en varningssignal om ett prisfall i småbolag. För priset på stora och små bolag brukar följas åt betydligt 
mer”, säger Hemberg. 
 

Mest köpta (sep) Mest sålda (sep) Börshandlade fonder (sep) 

Nokia H&M Xact Bull 2  (sälj) 
Precise Biometrics Ericsson Xact Bear 2 (köp) 
Volvo Starbreeze Xact Bear (köp) 
Nordea Boliden Xact Bull (sälj) 
Swedbank Orexo Xact OMX (sälj) 
Fingerprint SEB  

Africa Oil Teliasonera  

Sandvik SAS  

SSAB Kinnevik  

Handelsbanken ABB  
 
Källa: Avanza Banks drygt 500 000 konton. 
 



 

Statistik privat handel      

      
Antal affärer* per dag, st 
 

Förändring  
en månad 

Förändring 
ett år 

September 
2013 

Augusti 
2013 

September 
2012 

Avanza Bank 39% 31% 37 100 26 600 28 300 
Nordnet 48% 14% 25 700 17 400 22 600 
Saxo-Etrade 64% 162% 131 80 50 
Skandiabanken 25% 25% 2 000 1 600 1 600 
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - - 
Privatspararna, totalt 42% 24% 64 900 45 700 52 500 
      

 
* 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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