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Januari: Spararna storköper utdelare 

Den privata aktiehandeln ökade till 81 000 affärer per dag i januari. Det är en ökning med hela 43 procent 

jämfört med ifjol och största handeln sedan över ett år. 

”Spararna öppnar upp året med storhandel i aktier i klassiska januariaktier. Självförtrendet förstärks av 

stark börs inför rapporterna och de europeiska stimulanserna”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.     

Stockholmsbörsen inledde året med en uppgång på 6 procent. Och den privata aktiehandeln ökar betydligt mer, med 

25 procent jämfört med december. Köpsuget märks också i småbolagen som når en av de högsta nivåerna någonsin 

eller 9 000 affärer per dag.     

”Spararna gör typiska januariköp. De brukar blicka framåt och köper gärna 

aktier med bra utdelning, men också prövar några av fjolårets förlorare. I år 

stärks handeln ytterligare av den rekordlåga skatten på ISK-kontot”, säger 

Hemberg 

Spararna fortsätter trenden med att sälja de mer konjunkturkänsliga 

industribolagen, vilka har givet stor förtjänst senaste tiden. 3 av 5 mest sålda 

aktierna är nära sin högsta kurser någonsin. Intresset förra årets rekordköpta 

aktier svalnar nu i fastighetsaktier och preferensaktier.  

”Spararna säljker både fastighetsaktier och 7 av 10 pref-aktier som ofta stigit 

kraftigt senaste året. Ska vi tro på folk i fastighetsbranschen är det rätt 

beslut”, säger Hemberg.    

Statistik privat handel 
      

      
Antal affärer* per dag, st Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Januari**  

2015 

December 

2014 

Januari 

2014 

Avanza 28 % 53 % 50 200 39 100 32 800 

Nordnet 21 % 29 % 28 600 23 600 22 200 

Skandiabanken 13 % 24 % 2 600 2 300 2 100 

Övriga banker Särredovisar ej - - - - 

Privatspararna, totalt 25 % 43 % 81 500 65 000 57 100 

      

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.  

** Preliminära siffror. 

 

För mer information:  

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

avanza.se 

Köper (jan) Säljer (jan) 

SSAB Volvo 

Swedbank Gränges  

SEB Getinge 

Castellum SKF 

Africa Oil Trelleborg  

Beijer Alma Kungsleden 

Handelsbanken Nordea   

Lundin Mining Atlas Copco 

NCC SCA 

Rottneros Boliden  
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