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September: Antalet aktieköpare stiger tydligt
Privata aktiehandeln ökade till 54 000 aktieaffärer per dag i september. Det är 14 procent över antalet
affärer under månaden före.
”Spararnas intresse för aktier är tilbaka med besked. Höga förväntningar ligger i luften. Antalet köpare
är nu på de högsta nivåerna senaste åren och spararna har köpt aktier sju månader i rad”, säger Claes
Hemberg, sparekonom Avanza.
Andelen aktiva sparare är nu upp 67 procent jämfört med statistiken bara två år tillbaka. Och köpen har
stabiliserats på en hög nivå.
”Snittspararen köper för storleksordningen 9 000 kronor per sparare
och månad. Eller 65 000 kronor de senaste sju månaderna. Så högt
och stabilt intresse har vi inte sett någon gång senaste åren. Istället är
det typiskt att sparare köper 2-3 månader i stöten. Detta pekar på en
genuint positiv börstro”, säger Hemberg.
Den starkaste stigande köptrenden märks bland spararna under 30 år.
Även medelålders och äldre sparare har handlat aktier varje månad
sedan mars, men där är intresset mer jämnt.
”Köpen i Volvo ger en bra bild av förväntningarna. Volvo har idag
kilopriset eller PE 28 till årets vinst. Till nästa års vinst är priset bara
14. Spararna och marknad väntar sig ett rejält vinstlyft närmaste
kvartalen”, säger Hemberg.
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Ytterligare två bolag är typiska för privathandeln just nu; Kinnevik
och Akelius pref.
”Kinnevik lockar inför börsnoteringen av deras näthandelsbolag Zalando och nätinvestmentbolag Rocket
Internet. I andra änden märks en långt mer stabil aktie med hög årlig utdelning. Akelius pref lockar, trots att
bolaget nyligen sålde ut nya aktier. Det visar på aktier med hög utdelning”, säger Hemberg.
Den enda handeln som påtaligt svalnat är den i småbolagen. Medan de stora bolagens kurser stigit senaste
månden så har de minsta bolagen sett den största börsnedgången sedan 2012. Det har fått handeln där att
minska något, till endast 6 600 affärer per dag.
Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st
Avanza
Nordnet
Skandiabanken
Övriga banker
Privatspararna, totalt

Förändring
en månad
17 %
12 %
0%

Förändring
ett år
-8 %
-24 %
-15 %

Särredovisar ej

Särredovisar ej

14 %

-15 %

September**
2014
33 500
19 300
1 700
54 500

Augusti September
2014
2013
28 700
36 600
17 200
25 400
1 700
2 000
47 600
64 000

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.
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avanza.se

