
 

Aktiehandel privatpersoner 2015-09-30, kl 08:15 

September: Sparare säljer högrisk 
Privatspararna gjorde i snitt 85 400 aktieaffärer per dag i september. Det är en minskning med 14 procent 
jämfört med rekordhandeln månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol ligger aktiehandel dock 
fortfarande på ovanligt höga nivåer.  

”Spararna fortsätter köpa när börsen faller. De tar hem vinster från högriskaktier och väljer istället breda 
bolag. Dessutom har verkstad kommit in i värmen efter nedgången”, säger Claes Hemberg, sparekonom 
Avanza. 

September blev en orolig börsmånad, med en nedgång på 7 procent. Trots det 
fortsatte aktiespararna att köpa aktier för tredje månaden i rad.   

”Sparare köper folkaktierna H&M och Telia, som de vet har klarat av tidigare 
börsfrossor. På köpsidan märks framförallt aktier som tappat mer än 
börssnittet. Det brukar vara ett klokt val för den långsiktige spararen”, säger 
Hemberg. 

Även på säljsidan märks en nykter syn på börsen. 

”I nedgången har spararna framförallt sålt vinnaraktier, inom både teknik och 
läkemedel. Spararna sålde hela 5,5 procent i börsens mest omsatta bolag 
Fingerprint. Det är klokt att de säljer, eftersom snittspararen har över 50 procent av hela sitt sparande i denna aktie”, 
säger Hemberg. 

Månadens mest handlade aktie var återigen just sensorföretaget Fingerprint Cards. Aktien handlades hela 46 procent 
mer än självaste H&M.  
 
”Bland privatpersoner handlades Fingerprint 20 gånger mer än H&M. Det är förstås hysteriskt mycket, jämfört med 
bolagets storlek. Många tror sig kunna tjäna snabba pengar på den svängiga aktiekursen. Men sanningen är att mycket 
få tjänar pengar på korthandel i en het aktie”, säger Hemberg. 

Statistik privat handel           

      

Antal affärer* per dag, st Förändring 
en månad 

Förändring 
ett år 

September** Augusti September 
2015 2015 2014 

Avanza -17% 61% 53 400 64 100 33 100 
Nordnet -9% 56% 29 800 32 700 19 100 
Skandiabanken -19% 29% 2 200 2 700 1 700 
Övriga banker - - - - - 

Privatspararna, totalt -14% 58% 85 400 99 500 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 Säljer 
Hennes & Mauritz Fingerprint Cards 
TeliaSonera Sensys Gatso 
ABB  AstraZenica 
SKF Nokia 
Volvo Ericsson 
Investor Precise Biometrics 
Sandvik Autoliv  
Nordea Handelsbanken 
Atlas Copco Hexpol 
Haldex Electrolux 


	September: Sparare säljer högrisk
	För mer information:
	Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47


