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Mars: Stabila aktier lockar 

Den privata aktiehandeln ökade till 78 000 affärer per dag i mars. Det är ökning med 37 procent jämfört med 
samma månad i fjol. 

”Aktieägarna köper aktier igen, efter att ha varit mer avvaktande månaden före. Spararna köper samtidigt 

med försiktighet. De säljer verkstad och råvarubolag och väljer mer breda bolag som H&M, bank och 

telekom”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza. 

Stark börs, positiva prognoser och låg ränta har lockat den privata aktiehandeln till mycket höga nivåer. Under årets 
första kvartal ökade aktiehandeln med 70 procent jämfört med snittet under 2014.    

”Svenskarna fortsätter att byta fot från ränta till börs. Debatten om 

ännu lägre ränta kommer sannolikt locka allt fler att ta steget. Men 

aktieköparna chansar inte, utan väljer mest stabila bolag”, säger 
Hemberg. 

Aktiehandeln ökar i alla åldrar. Det äldre har mest sålt och de yngre 

har tvärt om storhandlat aktier varje månad i år. De unga aktieköparna 

ökar sin handel mest, med 79 procent jämfört med 2014. 

  

”Äldre sparare tar naturligt hem vinster för att använda pengarna. 

Yngre däremot ska ju spara i lång tid framöver och kan då inte stanna i 

räntor. Men de första aktievalen kan lätt bli överilade. Unga har nästan 

dubbelt så mycket oljebolagsaktier som de äldre spararna. Och när 

många experter säger att oljepriset ska ner, kan den första aktieresan bli onödigt svettig”, säger Hemberg.   

Statistik privat handel 
      

      
Antal affärer* per dag, st Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Mars**  

2015 

Februari 

2015 

Mars  

2014 

Avanza -11 % 54 % 50 200 56 600 32 700 

Nordnet -15 % 13 % 25 300 29 900 22 400 

Skandiabanken -16 % 30 % 2 600 3 100 2 000 

Övriga banker Särredovisar ej - - - - 

Privatspararna, totalt -13 %  37 %  78 200 89 600 57 100 

      

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

** Preliminära siffror. 

 

För mer information:  

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

avanza.se 

Köper (mar) Säljer (mar) 

H&M Axis 

SEB Sandvik 

Nordea  Boliden 

Tele2 Hexagon 

Swedbank AstraZeneca 

Investor  Volvo  

Handelsbanken Lundin Petroleum 

Evolution Gaming Kinnevik 

Novo Nordisk Trelleborg 

ICA Gruppen Skanska 
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