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Juli: Spararna storköpte aktier i sommar
Privata aktiehandeln ökade till 44 000 aktieaffärer per dag i juli. Det är 21 procent över antalet affärer
jämfört samma månad i fjol.
”Pressade räntor gör att svenskarna väljer aktier istället. Hela 22
procent fler privatpersoner handlar aktier denna sommar än under
fjolåret. Köparna tycks också ha en stark tro på konjunkturen, då de
i första hand väljer offensiva aktier som verkstad”, säger Claes
Hemberg, sparekonom Avanza.
Hett sommarväder brukar ge svagt intresse för börsen. Men det har inte
stämt i sommar. Riksbankens räntesänkning blev startskottet för en mer
aktiv sommarhandel än på många år.
”Låg ränta är sporren som trotsat sommarhettan. Antalet köpare har ökat
med 47 procent jämfört med juli för två år sedan. Omsättningen är upp 29
procent under samma tid. Och spararna chansar inte, utan väljer i första
hand erkända verkstadsbolag och H&M”, säger Hemberg.
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Sommarbörsen har också bjudit på nya vindar. Några av vårens starkaste
branscher har pressats såsom; hälsovård, livsmedel, fastigheter och bank. Samtidigt har några av årets hittills
svagare branscher fått revanch som telekom och teknik. Aktieköparnas topplista leds nu av Volvo och
Sandvik. Hela vartannat köp på topplistan är en verkstadsaktie. På säljsidan märks börsvinnare och mer
defensiva som Ericsson och Telia. Men också några av börsens vinnare såsom gruvbolagen Boliden och
Lundin Mining.
Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st
Avanza
Nordnet
Skandiabanken
Övriga banker
Privatspararna, totalt

Förändring
en månad
-3 %
-2 %
-6 %

Förändring
ett år
24 %
18 %
15 %

Särredovisar ej

Särredovisar ej

-3 %

21 %

Juli**
2014
26 200
16 500
1 500
44 200

Juni
2014
26 900
16 900
1 600
45 400

Juli
2013
21 200
14 000
1 300
36 500

* 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 340 000 kunder med över 130 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

