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Antal börsavslut av Nordnets kunder i januari 
 

Under januari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 483 660 avslut i 

aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 115 519 avslut i snitt per börsdag.  

- Börsåret 2018 fick en positiv start med överlag stigande börser och hög aktivitet bland spararna. 

Månaden inleddes starkt, men rapportperioden sänkte stämningen något med svaga 

rapporter från flera indextunga bolag, vilket gav en svag avslutning på månaden. I USA steg 

börserna till nya rekordnivåer och fortsatte den starka trenden från i fjol. Handel i cannabisaktier 

och kryptovalutor har varit tydliga teman under månaden, och bitcoin fortsatte sin resa söderut 

och backade med drygt 40 procent bara under januari, säger Johan Tidestad, 

kommunikationschef på Nordnet. 

 
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt 

genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal 

handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

 

 
 

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat. 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Tidestad, Kommunikationschef 

johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775 

 

Januari Januari Förändring December Förändring

2018 2017 ett år 2017 en månad

Antal avslut

Sv erige 1 320 722 1 155 780 14,3% 1 094 154 20,7%

Norge 369 699 404 626 -8,6% 307 573 20,2%

Danmark 414 083 375 221 10,4% 326 074 27,0%

Finland 379 156 326 784 16,0% 313 808 20,8%

Totalt 2 483 660 2 262 411 9,8% 2 041 609 21,7%

Snitt per börsdag 115 519 110 362 4,7% 107 453 7,5%

Omsatt handelsbelopp 

cash market (MSEK) 75 232 69 147 8,8% 59 147 27,2%
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