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Oktober: Europafonder in i värmen
”Bolagsrapporter som inte visade på den konjunkturnedgång som befarats och positiva signaler 
kring handelskonflikten, har fått Stockholmsbörsen att nå nya rekordnivåer. Med en uppgång på 
nära 6 procent går börsen mot sin bästa oktoberavkastning sedan 2011. Kronans svaga utveckling 
verkar dock ha påverkat spararna som, trots stora köp av aktiefonder generellt, väljer bort rena 
Sverigefonder”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 2,8 fondaffärer per fondkund i oktober. Det är på samma nivå som i fjol, visar 
statistik från 538 700 fondkunder hos Avanza.

Köplistan i oktober domineras av breda globalfonder.

”Varannan fondkrona under månaden går till globalfonder och här utmärker sig billiga indexfonder. 
Fyra av de fem mest köpta globalfonderna har en total avgift på under 0,5 procent. Dessa fonder 
utgör en bra bas i sparandet då de ger en god riskspridning med exponering mot hela världen, till en 
låg prislapp”, säger Kull.

Mest köpta Mest sålda

Globalfonder Guldfonder

Företagsobligationsfonder Hedgefonder

Blandfonder Teknikfonder

Fastighetsfonder Asienfonder

Europafonder Rysslandsfonder

Europafonder är en nyhet på köplistan.

”Europa är en region med låg tillväxt och många europeiska aktier har underpresterat jämfört med 
amerikanska bolag i flera års tid. Det har fått mycket kapital att flyttasfrån europeiska till 
amerikanska aktier. Medan många amerikanska bolag handlas på rekordnoteringar anser nu allt fler 
analytiker att värderingarna i Europa är mer måttliga. I år har också Europafonderna trotsat såväl 
konjunkturoro som Brexit-turbulens och avkastat hela 26 procent i snitt. Det har inte missats av 
privatspararna vilka i oktober gör de största köpen i europafonder på nära två år”, säger Kull.

Månadens säljlista domineras av guldfonder.

”Efter att ha fyllt på guldreserven ordentligt under sommaren när guldpriset stack iväg, storsäljer 
spararna nu guldfonder för andra månaden i rad. Fonderna har stigit omkring 40 procent i år och att 
då ta hem en del vinst och minska på innehavet är helt enligt skolboken. Det är viktigt att komma ihåg 
att en guldfond inte är en säker tillgång. De svänger i regel mer i värde än en vanlig globalfond”, säger 
Kull.
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Förändring år 
%

Fondkunder 538 700 529 700 2 455 800 18

Fondaffärer 1 530 800 1 528 700 0 1 275 600 20

Fondaffärer per kund och 
månad 2,8 2,9 -3 2,8 0

Fondaffärer per dag 51 000 51 000 0 42 500 20
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För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza 
070-452 48 34 
E-post:  johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna

https://twitter.com/kulljohanna?lang=en

