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Rättelse av statistik: Februari: Börsrally lockar till stabila 
bolag 

Den privata aktiehandeln ökade till 92 100 affärer per dag i februari. Det är ökning med hela 80 procent 

jämfört med ett år sedan.     

”Börsrallyt har lockat till enormt många affärer på börsen. Men aktiespararna går från köp i januari till sälj i 

februari. Ju mer börsen stigit desto försiktigare har spararna blivit med köpen på hemmaplan. Istället 

fortsätter den amerikanska börsen locka. Handeln ökar kraftigt jämfört med förra februari”, säger Avanzas 

sparekonom Claes Hemberg.     

Stockholmsbörsen är snart upp två årsavkastningar. Börsuppgångar 

över 10 procent i jan-feb har bara hänt fem tillfällen sedan 1990. 

”Efter 15 procent i uppgång är det många som väljer att sälja med 

vinst. De avvaktar en sättning på börsen säger många. Ett ras lär locka 

tillbaka köparna”, säger Hemberg. 

USA-aktier fortsätter samtidigt locka. Antalet aktiva USA-aktieägare 

ökar med över 60 procent jämfört med ett år sedan. Men även här syns 

en mättat intresse. Den starka dollarn har gett spararna en extravinst på 

hela 27 procent senaste året, vilket får spararna att avvakta. 

  

”Allt fler sparare hittar sig till andra sidan atlanten. De lockas av IT-och konsumentbolag som finns här”, säger 

Hemberg.   

 

Här hemma köper spararna stabila storbolag som drivit på stockholmsbörsen. Spararna köper även mer 

konjunkturokänsliga bolag med hög utdelning. Telekom, dagligvarubolag och rapportperiodens bästa banker.  

Samtidigt fortsätter försäljningen av industribolag. Spararnas intresse för Volvo minskar också i allt snabbare takt. 

Aktien har nu sålts fem månader i rad. Spararna i Axis har också valt att ta hem vinsten efter uppköpsbudet från 

Canon.  

”Med minusränta och höga börskurser kommer vi sannolikt få se ännu mer utköp på börsen. För spararna som sitter 

på rätt aktier kan det bli en riktigt bra affär”, säger Hemberg.    
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Antal affärer* per dag, st Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Februari**  

2015 

Januari 

2015 

Februari 

2014 

Avanza 15% 94% 58 100 50 500 29 900 

Nordnet               7% 53% 30 800 28 800 20 100 

Skandiabanken 

DeGiro (ingen statistik tillgänglig) 

19% 146% 3 200 

- 

2 700 

- 

1 300 

- 

Övriga banker   - - - 

Privatspararna, totalt 12% 80% 92 100 82 000 51 300 

      

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

** Preliminära siffror. 

 

Köper (feb) Säljer (feb) 

TeliaSonera Volvo 

Tele2 Axis 

Africa Oil Boliden 

ICA Gruppen ABB 

Handelsbanken Swedbank 

Investor SEB 

Nordea Bank SSAB 

Betsson Nokia 

Axfood Gränges 

AstraZeneca Ericsson 



 

För mer information:  

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

avanza.se 


