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Februari: Aktiespararna tankar bank 

Privatspararna gör 171 100 affärer per dag i februari. Det är en ökning med 21 procent 

jämfört med månaden innan.       

”Börsoptimismen fortsätter att spira och sedan vändningen i mellandagarna har nu 

Stockholmsbörsen haft nio positiva börsveckor på raken. Privatspararna är även dem 

optimistiska och nettoköper aktier för sjätte månaden i rad. På makrosidan kvarstår 

dock oron för tillväxten i den globala konjunkturen och det kan vara bra att påminnas 

om vikten av att ha en lång sparhorisont när man köper aktier”, 

säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.  

Månadens klart mest köpta aktie är storbanken Swedbank, vars 

aktiekurs rasat efter uppgifter om misstänkt penningtvätt.   

”Köpen i Swedbank är mer än dubbelt så stora som köpen i näst mest 

köpta aktien och antalet ägare har ökat med 50 procent på mindre än 

en vecka. Det här är en våghalsig strategi. Misstankarna kommer 

ligga som en våt filt över aktien ett bra tag framöver och risken i 

aktien har höjts avsevärt”, säger Kull.   

Swedbank är inte ensam storbank på köplistan, även Nordea och SEB 

tar plats på köptoppen. 

”Övriga storbanker tyngdes även dem av anklagelserna mot Swedbank, vilket fick privatsparare som 

haft span på aktierna att trycka på köpknappen. Men här är det sannolikt också vårens utdelningar som 

lockar”, säger Kull. 

Säljlistan är betydligt spretigare men toppas av byggbolaget Skanska.    

”Efter en rapport som inte levde upp till förväntningarna och inte minst en utdelningssänkning på 27 

procent, valde privatspararna att lämna aktien för att istället leta utdelning på nya jaktmarker. Med 

tanke på de svagare framtidsutsikterna som framför allt bostadsutvecklingsdelen i bolaget står inför, 

kan det vara ett rationellt beslut”, säger Kull.  
 

Statistik privat handel 

  Februari  Januari Förändring Februari Förändring 

Antal affärer** per dag, st   2019*  2019 månad %  2018  år %    

Avanza  115 500 95 600 21 115 400  0 

Nordnet  53 000 44 100 20 53 600  -1 

Skandiabanken  2 600 2 000 30 2 300  13 

Privatspararna, totalt  171 100 141 700 21 171 400  0 

*  Preliminära siffror.  

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

 

För mer information:  

Johanna Kull, sparekonom Avanza, telefon 070-452 48 34, avanza.se 

Köper  Säljer  

Swedbank Skanska 

Nordea Astra Zeneca 

Investor Electrolux 

Volvo Addnode 

Elekta Dometic 

SEB Fingerprint Cards 

Hoist Finance Getinge 

Boliden Ericsson 

Sampo Mycronic 

Attendo Assa Abloy 

Källa: Avanza 


