
 

Aktiehandel privatpersoner 2014-08-29, kl 08:00 

Augusti: Spararna visar stark börstro 
Privata aktiehandeln ökade till 48 000 aktieaffärer per dag i augusti. Det är 5 procent över antalet 
affärer jämfört samma månad i fjol.  

”Den starka konjunkturen i USA inger mer förtroende än vad 
Europa avskräcker. De aktieintresserade gör fler affärer och 
väljer återigen aktier som är mer känsliga konjunkturen. 
Framför allt är det yngre sparare i åldrarna 21-30 år som ökar 
sin aktiehandel”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza. 

Aktieköparna har under augusti mest intresserat sig för verkstad och 
råvaror. Handeln i småbolag ökar extra mycket. Samtidigt har 
spararna valt att sälja mer gamla innehav i stabila aktier som banker 
och H&M. 

”Spararna visar återigen på en stark börstro. Många tar fasta på den 
starka konjunkturen i USA. Antalet som köpt amerikanska aktier är 
upp 60 procent jämfört med förra året”, säger Hemberg. 

Spararna har samtidigt positionerat sig för några av de mest 
diskuterade bolagsnyheterna. 

”Kinnevik lockar inför börsnoteringen av Zalando. Även Astra Zeneca lockar igen efter att ett uppköp av 
Pfizer återigen kan bli aktuellt.” 

Intresset för småbolag ökar också. Där märks nu nära 7 000 aktieaffärer per dag. Det är ökning med 11 procent 
jämfört med månaden före. 

Statistik privat handel       

      
Antal affärer* per dag, st Förändring 

en månad 
Förändring 

ett år 
Augusti**  

2014 
Juli  

2014 
Augusti 

2013 
Avanza 9 %  8 %  28 600 26 200 26 600 
Nordnet 6 %  0 %  17 400 16 400 17 400 
Skandiabanken 13 %  6 %  1 700 1 500 1 600 
Övriga banker Särredovisar ej  Särredovisar ej  -   -   - 
Privatspararna, totalt 8 %   5 %  47 700 44 100 45 600 
      

* 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 

Köper (aug)  Säljer (aug)  
Volvo H&M 
Vestas Wind Nokia 
Kinnevik Swedbank 
Boliden Ericsson 
SEB Investor 
Astra Zeneca Getinge 
Meda Lundin Petroleum 
Sandvik Starbreeze 
Africa Oil Nordea 
ABB Orexo 
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