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Mars: Aktieägare köper storbolag
Privatspararna gjorde i snitt 95 700 aktieaffärer per dag i mars. Det är en minskning med 21
procent jämfört med i februari. Samtidigt ökar privathandeln med 23 procent i förhållande
till marshandeln i fjol.
”Spararna fortsätter att köpa när börsen tvekar. Unga som gamla köper, men mer försiktigt. De
säljer årets vinnaraktier och köper välkända folkaktier samt
Köper
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förlorare som väntas ha mindre fallhöjd kvar”, säger Claes
SEB
TeliaSonera
Hemberg, sparekonom Avanza.
Trots en orolig börs fortsätter spararna att köpa aktier, nu för nionde
månaden i rad.
”Spararna uppvisar en mättnad för högriskaktier och efter fjolårets
småbolagsrally söker de nu efter stora bolag. Banker och H&M har
haft några tunga månader på börsen och spararna verkar tolka de
lägre aktiepriserna som rabatt och ser köpläge”, säger Hemberg.
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Nynoterade Leo Vegas sticker ut som det enda mindre bolaget på köplistan.
”Intresset för börsnoteringar håller i sig. Leo Vegas fick 30 000 nya aktieägare, vilket är något av ett
rekord de senaste åren. Lärdomen från nynoteringarnas rekordår 2015 är samtidigt att vi i första hand
ska välja bolag som noteras på Stockholmsbörsens huvudlista, de tål oftast börsoro bättre”, säger
Hemberg.
På säljlistan märks många av de senaste månadernas vinnaraktier. Nio av de tio mest sålda aktierna har
utvecklats bättre än börsen i år.
”Spararna säkrar hem vinster från kursvinnare och breddar kontot samtidigt som de passar på att städa
ut gamla surdegar som SSAB och Sandvik. Aktier som under flera års tid varit riktiga besvikelser och
som spararna nu gör sig av med efter en stark månad”, säger Hemberg.
Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st
Avanza
Nordnet
Skandiabanken
Privatspararna, totalt

Förändring
en månad
-18%
-26%
-23%
-21%

Förändring
ett år
26%
21%
-23%
23%

Mars**
2016
62 900
30 800
2 000
95 700

Februari Mars
2016
2015
76 800 49 900
41 600 25 500
2 600 2 600
121 000 78 000

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