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April:  Småägare lämnar verkstad 

Privatspararna gjorde i snitt 111 900 aktieaffärer per dag i april. Det är en ökning med 16 

procent jämfört med i mars. I förhållande till i fjol ökar privathandeln med 19 procent.  

”Börsvändning och rapportperiod får spararna att växla upp aktiehandeln till historiska 

toppnivåer. Men den svajiga börsen får dem att köpa med 

försiktighet. Ut åker verkstad och råvaror och in kommer 

istället mindre konjunkturkänsliga bolag”, säger Johanna 

Kull, sparanalytiker Avanza.  

Privatspararna gör återigen över 100 000 aktieaffär per dag och de 

köper aktier för tionde månaden i rad. Senaste månaden lockar 

framför allt konsumtionsbolag och högutdelare.   

”Den låga räntan gör att alternativen till börsen är få och spararna 

fortsätter att byta fot från ränta till börs. Men de chansar inte, utan 

satsar på bolag som ska kunna leverera även när omvärldens 

ekonomi tvekar”, säger Kull.  

Månadens klart mest köpta aktie är rapportbesvikelsen Eriksson. Köpen där är nära fem gånger så 

stora som i tvåan Fingerprint.  

”Spararna bottenfiskar i Ericsson, men att försöka rädda en förlust genom att köpa mer är en vansklig 

strategi. Det finns inget som säger att kursen per automatik ska återhämta sig”, säger Kull.   

Säljlistan domineras i april av banker och verkstadsbolag.  

”Verkstadsbolagen har startat året starkt, men rapporterna har inte imponerat. Nu passar spararna på 

att ta hem vinster och väljer istället mindre exportberoende bolag. Därmed breddar de också sitt 

sparande och blir mer tåliga för börsens svängningar”, säger Kull.  

Statistik privat handel                 

Antal affärer* per dag, st  Förändring  Förändring  April**  Mars  April  

  en månad  ett år  2016  2016  2015  

Avanza  15%  22%  72 800  63 500  59 800  

Nordnet  18%  18%  36 800  31 300  31 200  

Skandiabanken  15%  -18%  2 300  2 000  2 800  

Privatspararna, totalt  16%  19%  111 900  96 800  93 800  

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

** Preliminära siffror.   
 

 

För mer information:   

Johanna Kull, sparanalytiker Avanza, telefon 070-452 48 34  

avanza.se  

Köper  Säljer  

Ericsson Volvo 

Fingerprint SEB 

Betsson  Sandvik 

Kinnevik SSAB 

Ica Boliden 

SAS Pref Handelsbanken 

Unibet Swedbank 

Telia ABB 

Mycronic Atlas Copco 

Swedish Match Lundin Petroleum 


