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Pressmeddelande 2020-03-02 
 

Rekordhög aktivitet bland privatspararna i februari 
 
Under februari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 4 104 376 avslut i aktier, 

warranter och optioner, vilket motsvarar 205 219 avslut i snitt per börsdag. 

- Det har varit extremt stort intresse för börsen bland privatspararna under februari, och på Nordnet har vi 

aldrig tidigare sett lika många affärer under en enskild månad. Anledningen är förstås oro för vilka effekter 

spridningen av coronaviruset får på världsekonomin, men vi har också haft en rapportperiod som har hjälpt till 

att driva upp aktiviteten, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

 

- Börserna låg länge på plus under februari, som mest med drygt sex procent. Börsen visade en enorm styrka 

och negativa nyheter fick knappt någon effekt alls på kurserna. Detta scenario förändrades radikalt under 

månadens sista dagar, när börsen tappade så mycket som tolv procent på en dryg vecka, 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. 

           

  Februari Februari Förändring Januari Förändring 

  2020 2019 ett år 2020 en månad 

Antal avslut           

Sverige 1 821 858 1 173 128 55,3% 1 535 863 18,6% 

Norge 747 884 336 250 122,4% 674 189 10,9% 

Danmark 655 917 394 441 66,3% 532 604 23,2% 

Finland 878 717 424 600 107,0% 708 332 24,1% 

Totalt 4 104 376 2 328 419 76,3% 3 450 988 18,9% 

Snitt per börsdag 205 219 116 421 76,3% 164 333 24,9% 

Omsatt handelsbelopp cash 
market (MSEK)* 126 226 68 101 85,4% 99 546 26,8% 

 
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat. 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Tidestad, kommunikationschef 

johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775 
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