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Maj: Nynoteringar och uppköp lockar till aktiehandel
Privata aktiehandeln stiger till 57 000 aktieaffärer per dag. Det är hela 6 procent över månaden före,
och den högsta majhandeln på flera år.
”Antalet aktieköpare har stigit med 11 procent senaste året. Nynoteringar och uppköp lockar. De som
köper tillhör de mest erfarna aktieägarna, men köparna har missat en hemläxa. Många väljer ett
gammaldags konto för sina nya aktier”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.
Spararna gör sina största nettoköp på över ett år. De köper nu för tredje
månaden i rad. Debatten om uppköp märks tydligt.
”För första gången någonsin är AstraZeneca den mest köpta aktien. Det
är förstås en spekulation om fler bud från Pfizer. Men det ser nu ut att
dröja, om det någonsin blir av. Istället har spararna nu en rekorddyr
Astraaktie på kontot”, varnar Hemberg.
Många nynoterade bolag på börsen lockar också sparare till köpknappen.
Här chansar spararna mindre. De som köper nya bolag är framför allt
erfarna sparare med i snitt åtta andra aktier på kontot, visar statistik från
över 1 000 sparare som köpt nya aktier senaste tiden.
”Men en liten ovana märks också här. Majoriteten av köparna, hela 58
procent, köper sina nya aktier på gamla aktiekonton. Istället borde fler
välja det nya ISK-kontot för att få lägre skatt på sina aktievinster. Men dit
hittar bara 2 procent av spararna. Här har bankbranschen ett stort ansvar
att vägleda betydligt bättre”, säger Hemberg.
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ISK-kontot ger aktieägaren cirka 15 procent mer i handen av sin snittaktie över ett årtionde jämfört med
samma aktie på ett gammalt aktiekonto. Kapitalförsäkringar är ett alternativ, men där finns ofta dyra
kontoavgifter och inlåsningar på fler år.
Statistik privat handel
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-
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* 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, telefon 070-861 80 47
avanza.se

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på
Stockholmsbörsen. Avanzas vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan
bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt
pensionserbjudande. Avanza har över 335 000 kunder med över 120 mdr SEK i totalt sparkapital. Det
motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på
Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt
Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: www.avanza.se

