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November: Stora aktieköp trots terrordåd 

Den privata aktiehandeln slog i november historiskt rekord. Privatspararna gjorde i snitt 129 600 
aktieaffärer per dag. Det är en ökning med 130 procent jämfört med samma månad i fjol. Intresset 
märks också i ett nytt rekord för handeln i mindre bolag, 21 000 affärer per dag. 

”Årets rekordmånga börsnoteringar, höstens starka börs och talet om bättre konjunktur lockar nu 
privatperson till börsen på ett tidigare aldrig skådat sätt. Inte ens terrordåden i Paris fick sparare 
att tveka. Intresset för börsen stärks ytterligare av att börsen 
brukar vara en stark vintersport”, säger Claes Hemberg, 
sparekonom Avanza. 

Hösten har erbjudit en stark börs. Trots terrordåd i Paris och oroligheter 
i Mellanöstern har börsen stått emot och privatpersoner har handlat 
aktier på nya toppnivåer. Särskilt märks detta i mindre bolag. På lilla 
listan First North har handeln nära dubblats till 21 000 affärer per dag, 
från fjolårets rekord på 12 000 affärer per dag. 

”Aktieägarna köper fortfarande mest stora bolag, både tryggare och mer 
chansartade aktier. Telia med hög utdelning lockar. H&M:s expansion 
intresserar. Utdelningar lockar också i skuggan av att räntan oftast ger 
noll”, säger Hemberg. 

Årets nya börsbolag har utvecklats starkt under hösten, men spararna har framförallt köpt förlorare.  

”Anoto och Lundin Mining har det motigt. Här sitter många ägare med förluster och försöker att plåstra om 
sina sår. Men kanske borde de hellre bredda kontot och lägga pengarna på andra aktier”, säger Hemberg. 

På säljlistan hittar vi flera av förra månadens mest köpta aktier som biometri och spel.   

”Spararna är konsekventa och säljer kursvinnare och hämtar hem vinster. Samtidigt passar de på att göra 
sig av med ett bolag som Sandvik, en aktie som i flera års tid har varit en besvikelse. Efter en stark månad 
agerar nu spararna och gör sig av med den surdegen”, säger Hemberg. 

Statistik privat handel           

      
Antal affärer* per dag, st Förändring Förändring November** Oktober November 
 en månad ett år 2015 2015 2014 
Avanza 22% 142% 83 100 68 200 34 400 
Nordnet 15% 120% 43 700 37 900 19 900 
Skandiabanken 17% 33% 2 800 2 400 2 100 
Övriga banker - - - - - 

Privatspararna, totalt 19% 130% 129 600 108 500 56 400 

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

** Preliminära siffror. 

Köper Säljer 
TeliaSonera Fingerprint cards 
Hennes & Mauritz SEB 
Tobii Skanska 
Meda Powercell 
Anoto Group Sandvik 
NCC Astrazeneca 
Bravida Evolution gaming 
Lundin Mining Alfa laval 
Ericsson  Netent 
Intrum Justitia Nokia 



 

 
För mer information:  

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