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Maj: Optimistiska aktiesparare
”Finans- och penningpolitiska stimulanser, hopp om vaccin och tro på nollränta lång tid framöver 
trumfar för tillfället dyster makrostatistik och stockholmsbörsen går mot sin bästa majmånad på 15 
år. Även hos privatpersoner är optimisterna i majoritet och spararna köper aktier för tredje månaden 
i rad. Köpen är dock något försiktigare än vid rekordhandeln i mars och april”, säger Johanna Kull, 
sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 317 400 affärer per dag i maj. Det är en ökning med 102 procent jämfört med 
samma månad i fjol.

Månadens mest köpta aktie är teleoperatören Millicom.

”Millicom har pressats hårt av coronakrisen och aktiekursen har halverats sedan årsskiftet. Det har 
fått många befintliga aktiesparare att bottenfiska och snitta ned sig i aktien. Visst är Millicom en till 
synes lågt värderad aktie, men utmaningarna är också många. Bolaget, som nu dragit in såväl 
utdelning som återköpsprogram, är långt ifrån den stabila lågriskaktie som jag tror många sparare 
tolkar ett telekombolag”, säger Kull.

Köper Säljer

Millicom Volvo

SBB B Latour

AstraZeneca Kindred

Intrum Boliden

Telia Company Scandic Hotels

Embracer Fortnox

Sinch Spotify

H&M BillerudKorsnäs

Stillfront LeoVegas

Norwegian NIBE

Fastighetsbolaget SBB är månadens näst mest köpta aktie.

”Antalet aktieägare i SBB har ökat med 20 procent på en månad. Spararna fyllde framför allt på i 
aktien efter det stora kursraset i början på månaden, då kursen sjönk som mest 40 procent under en 
enskild dag”, säger Kull.

Månadens säljlista är spretig och innehåller såväl vinsthemtagningar från senaste årets vinnaraktier 
som försäljningar i årets kursförlorare. Fordonskoncernen Volvo är månadens mest sålda aktie.

”Volvo är en populär aktie hos så kallade utdelningsinvesterare. En grupp som delvis valde att dumpa 
aktien efter bolagets besked i mitten på månaden om att utdelningen för 2019 slopas. Spararna har 
dock inte blivit helt snuvade på konfekten. I mars var köpen i volvoaktien rekordstora och sedan 
botten har kursen stigit nära 45 procent”, säger Kull.
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Antal affärer per dag** Maj 2020* April 2020 Förändring månad % Maj 2019 Förändring år %

Avanza  231 800 266 400 -13 107 200 116

Nordnet  82 100 93 100 -12 47 900 71

Skandiabanken  3 500 4 200 -17 2 200 59

Privatspararna, totalt  317 400 363 700 -13 157 300 102

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

För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna
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