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Helåret 2013: Aktieköpen ökar med börsuppgången
  
Privata aktiehandeln stiger under 2013 med 23 procent till 53 000 affärer per dag, jämfört med i fjol. 
Köparna har blivit fler, men säljarna är till antalet oförändrade, visar aktuella Sifosiffror. 
 
”Svenska sparares intresse för aktier ökar i takt med börsuppgången. Intresset för folkaktierna har 
falnat. Istället märks dubblad handel i småbolag och sparare har sålt gruvor för att köpa små 
teknikbolag. Upptrissade priser på bankaktier väcker oro inför 2014. Oklarheter kring nynoterade 
bolag är plump i spararnas protokoll, som minskar aktiehandeln i december”, säger Claes Hemberg, 
sparekonom Avanza Bank. 
 
Andelen svenskar som köpt aktier under 2013 ökar med 200 000 
svenskar till totalt 530 000 personer jämfört med fjolåret. 
  
”Två starka börsår med 16 respektive 22 procents stigande 
börsvärde, är långt över snittet senaste 20, 30 och även 100 åren. 
Det gjuter förtroende hos svenska folket. Det ger avtryck i vissa 
aktiekurser, fler börsnoterade bolag och en stor mängd emissioner, 
vilket ger anledning att hissa några varningsflaggor inför 2014”, 
säger Hemberg. 
 
Bäst avkastning har de medelålders och äldre spararna över 29 år. 
De har en avkastning på i snitt 22 procent plus utdelningar, visar 
interna siffror på Avanza Bank. 
 
”Bankaktierna som i år raketat i snitt 35 procent är förstås 
utmanande inför nästa år. Särskilt när såväl finansinspektionen 
som politiker påtalat att vinsterna inte är uthålliga. Här finns 
anledning att vara mer försiktig”, säger Hemberg. 
 
Unga män har haft ett motigt aktieår. De är ofta tunga i råvaru-
bolag inom olja och gruvor, vilka haft en svag utveckling på 
börsen senaste året. Unga kvinnor däremot har lyckats betydligt 
bättre när de äger mest aktier som H&M och Ericsson. 

 
Svenska högrisksparare har under året flyttat fokus från gruvor till 
teknikbolag. Detta gäller främst unga manliga aktieköpare. 
 
”De svenska nystartade gruvorna har haft ett katastrofår 2013 med kursras på ofta 70-90 procent. Samtidigt har 
små förhoppningsbolag inom 3D-robotar och fingeravtryck stigit flera hundra procent. Det visar om något hur 
privatpersoner snabbt kan gör heta aktier påfallande iskalla. Det borde också vara en påminnelse för de som 
köpt 2013-raketer”, säger Hemberg. 
 
Även nästa år kan bli tufft för unga män, men här är det småbolagsaktier som kan spöka. Privathandeln där är 
dubblerad senaste året och småbolagsindex stigit hela 35 procent. Här sparar långt fler unga män. 
 
”Efter ett så starkt raketår, så ökar naturligtvis sannolikheten för ett långt svagare år för småbolag nästa år. Lite 
mer storbolag skulle antagligen ge bättre stöd”, säger Hemberg. 

Har du köpt aktier i år?   

 
2013 2012 2011 

Ökat mitt aktieinnehav 8 % 5 % 8 % 

Minskat mitt aktieinnehav 5 % 5 % 6 % 

Oförändrat 32 % 27 % 29 % 

Har inga aktier 47 % 47 % 55 % 

Vet ej 8 % 7 % 10 % 

Källa: Sifo 1078 intervjuade dec 2013 

 
2013: Mest handlade aktier 

 
Tot antal 

privhandlare 
Volvo B 17 000 
H&M 16 100 
Swedbank 12 900 
TeliaSonera 10 300 
Northland Resources 10 200 
Precise Biometrics 10 200 
Boliden 10 200 
Fingerprint 10 000 
Ratos 9 800 
Sandvik 9 800 
Källa Avanza Bank 



 

Statistik privathandel      

      
Antal affärer* per dag, st Förändring 

en månad 
Förändring 

ett år 
December** 

2013 
November 

2013 
December 

2012 
Avanza Bank -3 % -2 % 28 600 29 600 29 100 
Nordnet 6 % -2 % 22 300 21 100 22 800 
Saxo-Etrade 0 % 14 % 80 80 70 
Skandiabanken -22 % -30 %  1 400 1 800 2 000 
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - - 
Privatspararna, totalt 0 % -3 % 52 400 52 600 54 000 
      

 
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från 
NASDAQ OMX och Burgundy. 
** Preliminära siffror. 
 
 
För mer information:  

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

avanzabank.se  
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