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Februari: Nynoteringar lockar nya aktieägare
Privata aktiehandeln fortsätter på en hög nivå eller 51 000 aktieaffärer per dag. Det är 13 procent lägre
än motsvarande månad i fjol.
”En bra börs och en rad nya aktier som SAS preferensaktie lockar nu sparare som inte varit
intresserade av aktier på många år. Ett tydligt tecken på det folkliga intresset är också de många
affärerna i småbolag, som är den näst högsta nivån någonsin noterad”, säger Claes Hemberg,
sparekonom Avanza Bank.
Trots förvånansvärt svaga kvartalsrapporter från börsbolagen och
internationell valutoro så fortsätter privatpersoners aktiehandel på en
hög nivå.
”Samtidigt märks en viss mättnad på högriskaktier. De fem mest
handlade aktierna var alla försäljningar. Svenska sparare säljer
lastbilsaktier, Nokia och Boliden. Istället har väljer privatpersoner mer
stabila Teliasonera, Ericsson och H&M”, säger Claes Hemberg.
Många nya bolag på börsen har samtidigt ökat ett mer folkligt
aktieintresse.
”Framför allt är det SAS preferensaktie som har lockat nya sparare att
öppna aktiekonto, på ett sett vi inte sett på många år. Svenska folket ser
SAS preferensaktie som att landet säljer ut familjesilvret, och då vill
många vanliga sparare ha en del av kakan. När staten säljer ut lockar
det sparare som annars inte varit intresserade”, säger Hemberg.
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Intresset för nynoterade bolag har varit överraskande stort. Flera nynoterade bolag har därför också haft positiv
start på börsen med stora uppgångar redan första dagen.
”Men det stora intresset för nynoterade bolag kan också slå bakut. Köparna av SAS preferensaktie fick ofta
bara 1/10 av aktierna de önskat sig”, säger Hemberg.
Småbolagshandeln fortsätter också på en historiskt mycket hög nivå eller 8 700 affärer per dag, mot
rekordhöga nivån i januari upp till hela 11 300 affärer per dag.
Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st
Avanza Bank
Nordnet
Saxo-Etrade
Skandiabanken
Övriga banker
Privatspararna, totalt

Förändring
en månad
-9 %
-9 %
9%
-38 %

Förändring
ett år

Februari**
2014

Januari
2014

Februari
2013

-6 %
-20 %
-8 %
-43 %

Särredovisas ej

Särredovisas ej

-10 %

-13 %

29 900
20 100
72
1 300
51 400

32 800
22 200
66
2 100
57 200

31 800
25 100
78
2 300
59 300

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

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se

