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Augusti: Fondspararna shoppar på hemmaplan
”Sommarbörsen har avslutat starkt och stockholmsbörsen går mot den starkaste augustimånaden 
på 24 år. Precis som de stora globala investerarna ser privatspararna positivt på börsens utsikter 
och nettoköper aktiefonder för femte månaden i rad. Köpen är dubbelt så stora som samma månad 
ifjol”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 67 820 fondaffärer per dag i augusti. Det är 36 procent fler än i fjol, visar 
statistik från 678 000 fondkunder hos Avanza.

Sverigefonder är ny etta på köplistan.

”För första gången på fem månader tar sig Sverigefonder förbi teknikfonder och blir månadens klart 
mest köpta fonder. Primärt köper spararna indexfonder samt Sverigefonder som investerar i små- 
och medelstora bolag. De mindre bolagen tog överlag mest stryk under börsoron, men det är också 
där återhämtningen varit som snabbast. Det märks inte minst i listan över de Sverigefonder som gått 
bäst sedan årsskiftet.”, säger Kull.

Mest köpta Mest sålda

Sverigefonder Fastighetsfonder

Teknikfonder Läkemedelsfonder

Företagsobligationsfonder Asienfonder

Blandfonder Korträntefonder (Euro)

Ädelmetallfonder Korträntefonder (USD)

Ny på köptoppen är fonder som investerar i bolag som utvinner ädelmetaller.

”Intresset för guld- och silverinvesteringar har ökat påtagligt under sommaren, efter att guldpriset nått 
nya rekordnivåer. Främst märks detta genom ökade inflöden till fonder som investerar i bolag som 
utvinner råvarorna. Det kan för många vara en lämplig beståndsdel i en diversifierad portfölj, men 
man ska vara medveten om att risken i denna typ av fonder är hög. Förutom exponeringen mot guld- 
och/eller silverpriset, får man även bolagsspecifik risk”, säger Kull.

Fastighetsfonder är månadens klart mest sålda fonder.

”Utökat distansarbete och oro för butiksdöd har gjort fastighetsaktierna till årets börsförlorare och 
fonderna som investerar i bolagen har tappat omkring 20 procent sedan årsskiftet. Spararna verkar 
inte se någon ljusning i sikte, utan säljer av fonderna för sjunde månaden i rad”, säger Kull.
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Fondkunder 678 000 661 900 2 521 700 30

Fondaffärer 2 034 600 2 129 400 -4 1 489 600 37

Fondaffärer per fondkund och månad 2,0 3,2 -38 2,9 -31

Fondaffärer per dag 67 820 71 000 -4 49 700 36

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
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