
 

Aktiehandel privatpersoner 2013-06-28, kl 08.00 
 
Juni: Sparare lånar för aktieköp 
 
Svenska sparare köper återigen mer aktier, jämfört med de närmast föregående månaderna. Jämfört 
med samma månad i fjol sjönk dock aktiehandeln i juni med 6 procent till 46 000 aktieaffärer per dag.  
– Spararna uppvisar nu den största köpruschen sedan januari, även om snittaffären är liten. Bland 
storbolagen köper spararna 7 av 10. Privatpersoner tycks ha en tydlig tro på att en starkare konjunktur 
står för dörren, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 
 
Efter en avvaktande handel i april och maj är spararna nu tillbaka och köper aktier. Men många sparare valde 
att ta semester från börsen när kurserna sjönk i slutet av månaden.  
– Bland köparna märks nu de mest övertygade. Storleken på affärerna är visserligen den lägsta på över 18 
månader, men belåningen ökar till den högsta nivån sedan många kvartal. Det brukar vara en viktig 
termometer som kan signalera en het börssommar, säger Hemberg. 
 
Mest köpta bolag under juni var erkända namn som Volvo, Swedbank och Boliden. 
– Teliasonera som spararna ratat under lång tid har återigen kommit i ropet. Ny styrelse och ledning ser ut att 
locka sparare att köpa aktien igen, säger Hemberg. 
Handeln i småbolag fortsätter på en relativt hög nivå. Där gör spararna eller nära 5 000 aktieaffärer per dag.  
 
Överraskande positiva nyheter från Nokia fick privatpersoner att storsälja, efter ett år av oro kring bolaget. 
Månadens mest överraskande handel skedde i den smala nischen biometri med digitala fingeravtryck.  
– Ett påstått avtal mellan svenska teknikbolaget Fingerprint och Microsoft fick handeln att gå i taket. Men efter 
skyhög värdering och tveksamheter kring avtalet, slog sparare på bromsen och valde att sälja bägge 
branschbolagen Fingerprint och Precise Biometrics, säger Claes Hemberg. 

 

Mest köpta (juni) Mest sålda (juni) Börshandlade fonder (juni) 
Volvo Fingerprint Xact Bear (Sälj) 
Swedbank Precise Biometrics Xact Bear2 (Sälj) 
Boliden Nokia Xact Bull2 (Köp)  
Sandvik SSAB Xact Bull (Köp) 
H&M Meda Xact Omx (Sälj) 
Teliasonera Betsson  
ABB Kinnevik  
Ericsson Trelleborg  
Nordea Alfa Laval  
Africa Oil Shamaran  

 
Källa: Avanza Banks 501 000 konton. 
 

Statistik privat handel      

      
Antal affärer* per dag, st 
 

Förändring  
en månad 

Förändring 
ett år 

Juni 
2013 

Maj 
2013 

Juni 
2012 

Avanza Bank -6 % 2 % 25 700 27 300 25 300 
Nordnet 10 % 1 % 21 100 19 100 20 800 
Saxo-Etrade -4 % -94 % 75 77 1 300 
Skandiabanken 121 % 214 % 4 400 2 000 1 400 
Övriga banker Särredovisar ej  Särredovisar ej - - - 
Privatspararna, totalt -6 % -6 % 45 700 48 500 48 800 
      

 
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från 
NASDAQ OMX och Burgundy. 



 

 
För mer information:  

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47 

avanzabank.se  
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