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Maj: Unga köper i börsfallet 

Den privata aktiehandeln nådde i maj den högsta nivån sedan fem år. Spararna gjorde 86 000 aktieaffärer per 

dag. Det är ökning med 59 procent jämfört med samma månad i fjol. 

”Börsfallet i maj har engagerat många privata aktieägare. Första veckan sålde framför allt äldre ägare. Unga 

var däremot snart mer optimistiska och köpte de aktier som tappat mest; 

Elekta, JM och Ericsson”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza. 

Maj blev en orolig börsmånad, när kurserna föll som mest 8 procent. Efter 

utdelningarna märks hur äldre sparare säljer aktier med stora utdelningar. Samma 

börsfall fick däremot unga att välja köpknappen. 

”Under maj står de unga för hela 80 procent av aktieköpen. De unga har sedan 

tidigare i år köpt i 4 av 5 månader. Samtidigt säljer medelålders högutdelande 

aktier, som Swedbank, H&M och Nordea, efter att de har fått aktieutdelningarna på 

sina konton”, säger Hemberg. 

Aktieägarna har under maj lockats av stabila men också vingklippta aktier, som de 

hoppas har mindre fallhöjd. Bland stabilare aktier köper de Akelius och Novo nordisk. Bland vingklippta aktier hittar 

spararna Elekta, JM och Ericsson. 
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Antal affärer* per dag, st 
Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Maj** 

2015 

April  

2015 

Maj 

2014 

Avanza -8 % 73 % 55 300 59 800 31 900 

Nordnet -10 % 39 % 28 000 31 200 20 100 

Skandiabanken -7 % 37 % 2 600 2 800 1 900 

Övriga banker Särredovisar ej - - - - 

Privatspararna, totalt -8 % 59 % 85 900 93 800 53 900 

* 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 (maj) Säljer (maj) 

Akelius pref Swedbank 

Elekta ABB 

Novo Nordisk  Hennes & Mauritz 

Kinnevik Lundin petroleum 

Sobi Nordea bank 

Ericsson  Catella 

JM NCC 

TeliaSonera Trelleborg 

Assa Abloy SCA  

Tele2 Alfa Laval 


