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December: Fondspararna tankar Sverigefonder
”December har historiskt varit en stark börsmånad och man kan fråga sig om coronavaccinet inte 
kvalar in som årets julklapp. Breda Stockholmsbörsen reagerade på nyheten genom att stiga över 
en procent under månaden, efter en initial nedgång kopplad till oro för pandemins andra våg. 
Handelsaktiviteten har varit hög och handelsavtalet mellan EU och Storbritannien samt global 
utrullning av vaccin mot covid-19 lär understödja riskviljan”, säger Nicklas Andersson, sparekonom 
Avanza.

Avanzas sparare gör 98 000 fondaffärer per dag i december. Det är 86 procent fler än samma månad 
i fjol, visar statistik från 757 700 fondkunder hos Avanza.

För första gången sedan september letar sig Sverigefonder tillbaka till förstaplatsen, följt av fonder 
inom grön energi och teknik som varit starka teman bland fondspararna under hela året.

”Sverigefonder utgör en naturlig bas för spararna och nästan var femte sparkrona går hit under 
december månad. Spararna favoriserade primärt Sverigefonder med fokus på småbolag. Det är klokt 
eftersom den absoluta lejonparten av spararnas exponering mot Sverige inte sällan utgörs av stora 
bolag”, säger Nicklas Andersson.

”Stockholmsbörsen är cyklisk till sin natur och dollarn har försvagats över 20 procent sedan 
årshögsta i mars, något som på marginalen kan tynga vår export. Här ger småbolagen inte sällan en 
alternativ exponering jämfört med storbolagens exportberoende. Å andra sidan bör den globala 
utrullningen av vaccin mot covid-19 samt handelsavtalet mellan EU och Storbritannien understödja 
den ekonomiska återhämtningen, vilket stöttar många av storbolagen”, fortsätter Nicklas Andersson.

Mest köpta Mest sålda

Sverigefonder Korträntefonder

Gröna energifonder Fastighetsfonder

Teknikfonder Hedgefonder

Globalfonder Ädelmetallsfonder

Miljöfonder Läkemedelsfonder

Gröna energifonder är månadens näst mest köpta fonder.

”Gröna energifonder har varit ett starkt tema under året och abonnerat på förstaplatsen under de 
senaste två månaderna. Trenden talar sitt tydliga språk och alltmer kapital letar sig mot förnybar 
energi, något som skapar ringar på vattnet och ytterligare ökar intresset för branschen. Megatrenden 
är här för att stanna, oavsett pandemins utveckling. Det syns också i siffrorna då många bolag och 
fonder inom förnybar energi gått mycket starkt under året”, säger Nicklas Andersson.

Korträntefonder är månadens mest sålda fonder.

”Börsåret 2020 har bjudit på en buffé av osäkerhetsfaktorer. Det brukar sägas att man bör bli orolig 
när inga mörka moln syns på börshimlen, men 2020 har bjudit på många mörka regnmoln. Nu har 
dock ett flertal orosmoln skingrats, Amerikas president är vald och stimulanspaketet till amerikanska 
hushåll beslutat, länder har börjat vaccinera mot coronaviruset och ett Brexitavtal är färdigt. Det 
sammantaget har gjort att riskviljan ökat, vilket spararna finansierar genom att sälja korträntefonder 
och omallokera mot aktieexponering”, säger Nicklas Andersson.
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November
2020 Förändring månad % December

2019
Förändring 

år %

Fondkunder 757 700 732 900 3 558 900 36

Fondaffärer 2 938 700 2 361 300 24 1 582 700 86

Fondaffärer per fondkund och månad 3,9 3,2 22 2,8 39

Fondaffärer per dag 98 000 78 700 25 52 800 86

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren

Bifogade bilder
NicklasAndersson

http://www.twitter.com/investeraren
https://storage.mfn.se/cc6090e8-e5b7-4376-acc3-9f9f9e161ff1/nicklasandersson.jpg

