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Avvaktande aktiesparare lättar portföljerna, men gillar råvaror 

 
Den svenska aktiemarknaden fortsatte att stiga något under april och alla breda svenska 

totalavkastningsindex har slagit nya kursrekord. Men aprilbörsen uppvisar de största svängningarna 

hittills i år. Detta var också den första månaden i år då privatspararna minskade sina aktieinnehav. 

Månadens mest köpta aktie var Boliden som tillsammans med andra gruvaktier har haft en dyster 

utveckling sedan årsskiftet. Andra aktier som lockade många att köpa var Tele2 B och Danske Bank. På 

säljsidan var bilden mer splittrad men AstraZeneca och SCA B tillhör de mest sålda aktierna.  

- Spararna har blivit mer skeptiska till börsen vilket bekräftas när färre personer genomför affärer, 

snittbeloppet per affär sjunker och det totala aktieinnehavet minskas något, säger Günther 

Mårder, sparekonom på Nordnet Bank. 

 

- AstraZeneca är den mest sålda aktien efter de två senaste månadernas starka uppgång. 

Aktien har nått sina högsta nivåer sedan 2010 och senaste åren har direktavkastningen varit 

den enda trösten för långsiktiga ägare. Nu passar många på att kliva av, fortsätter Mårder. 

 

- De senaste månaderna har många råvaror tagit mycket stryk, vilket fått aktierna inom den 

sektorn att falla kraftigt. Boliden får många sparare att trycka på köpknappen och detsamma 

gäller även för de mindre råvarubolagen på börsen. Privatspararnas syn är alltså att 

prisnedgångarna på råvaror är tillfälliga, avslutar Mårder.  

 

Mest nettoköpta aktier Mest nettosålda aktier 

BOLIDEN ASTRAZENECA 

TELE2 B SCA B 

DANSKE BANK SEB A 

NOKIA HANDELSBANKEN A 

INDUSTRIVÄRDEN C MELKER SCHÖRLING 

ABB LTD LUNDIN PETROLEUM 

STORA-ENSO R KUNGSLEDEN 

TRELLEBORG B AUTOLIV 

GETINGE B REZIDOR HOTEL GROUP 

DIAMYD MEDICAL B MTG B 
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