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Oktober: Köper bank och säljer favoriter    

Privatspararna gör 175 500 affärer per dag i oktober. Det är en ökning med 27 

procent jämfört med samma månad i fjol.  

”Spararna köper bolag med hög utdelning och säljer gamla favoriter som 

H&M, Ericsson och Fingerprint. Det är rimligt eftersom det är så här års som 

utdelningsaktierna brukar ta fart”, säger Claes Hemberg, sparekonom 

Avanza.  

Oktober brukar vara starten på en stark säsong. Så blev det även i år, 

med en börsuppgång på 2,6 procent. Spararna var förhoppningsfulla 

och köpte under månaden.  

”Spararna har tröttnat på att vänta på att det ska vända upp i H&M, 

Ericsson och Fingerprint. Istället söker de sig till väloljade 

vinstmaskiner som de svenska bolånebankerna och bolag med hög 

direktavkastning som Betsson och Skanska”, säger Hemberg. 

Med på köptoppen finns även Patriot One, en kanadensisk tillverkare 

av metalldetektorer. Det är mycket ovanligt. Bakgrunden går att finna i 

de tragiska händelserna i Las Vegas där 60 människor miste livet i 

början på månaden, då bolaget kom i blickfånget. 

På köpsidan finns också flera nynoterade bolag som Climeon och Global Gaming 555.  

”Det är fortsatt högt tryck på dörren till Stockholmsbörsen. Det gäller som sparare att vara försiktigt 

med vad hen hoppar på. Ibland sticker raketen direkt till himlen, men många gånger brinner den även 

upp på marken. Som nybliven sparare är det bättre att hålla sig till etablerade färdmedel.” säger 

Hemberg. 

Säljtoppen leds fortsatt av besvikelser. H&M har nu sålts fyra månader i rad och Fingerprint rasat i 

ägarlistorna. Även Ericsson har kvalat in i listan efter försäljningar både före och efter rapporten. Att 

Balder pref toppar listan beror på att bolaget valt att lösa in aktierna under månaden.   

”Ericsson är i toppen över månadens mest sålda aktier i oktober och det syns ingen 

Börje-effekt i ägarlistorna ännu. H&M och Persson ligger kvar som ohotad etta. 

Även Fingerprint och Autoliv är kvar i toppskiktet”, säger Hemberg.  

Handeln i börsens småbolag är i oktober 40 000 affärer per dag. Det är ner något 

jämfört med september, men fortsatt på mycket höga nivåer. 

”Många nya bolag stiger brant i ägarlistorna och handlas som aldrig förr. Det är 

lättare att hoppa på ett tåg som börjar accelerera än att hoppa av när bron lite längre 

fram visar sig vara trasig. Viktigt är att inte bli för enkelspårig, utan sprid riskerna”, 

säger Hemberg.  

Köper  Säljer  

Swedbank Balder pref 

SEB Hennes & Mauritz 

Betsson Ericsson 

Skanska Fingerprint 

Byggmax Autoliv 

SHB Axfood 

Volvo Sandvik  

Nokia Tele2 

Patriot One AstraZeneca 

Inwido SSAB 

Flest nya ägare Antal 

Volvo 2 142 

SpectraCure 1 664 

Patriot One 1 582 

Swedbank 1 251 

Kinnevik 1 247 

Byggmax 1 199 

Investor 994 

Inwido 943 

Husqvarna 935 

SEB 920 



 
 
 

Statistik privat handel 

  Oktober  September Förändring Oktober Förändring 

Antal affärer** per dag, st   2017*  2017  månad %  2016  år %    

Avanza  115 000 111 700 3 90 800  27 

Nordnet  57 600 52 300 10 44 400  30 

Skandiabanken  2 900 2 500 16 2 800  4 

Privatspararna, totalt  175 500 166 500 5 137 900  27 

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

 
För mer information:  

Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47, avanza.se 


