Fondhandel privatpersoner 2016-07-28, kl 08.15

Juli: Sommarrekord i fondhandeln
Antalet fondbyten bland spararna ökar med 31 procent i juli jämfört med juni. De
gör nu höga 1,7 fondbyten per konto och månad visar statistik från 400 000
fondkonton hos Avanza.
”Spararna tar inte semester från börsen utan fondhandeln slår istället julirekord.
Försäljningarna inför brexit-omröstningen vändes till storköp i juli. Inte sedan
börstoppen i april förra året har vi sett lika stora köp”, säger Johanna Kull,
sparanalytiker Avanza.

Fondspararna byter fot i juli och köper återigen aktiefonder. Mest lockar breda globalfonder, men
även tillväxtmarknadsfonder är tillbaka i värmen.
”Tillväxtmarknaderna har återhämtat sig
efter fem års kräftgång. Nu tillhör de årets
vinnare och spararna gör de största köpen
på över ett år. Men fonderna, som är
känsliga för såväl råvarupriser som en
starkare dollar, kan svänga snabbt i värde”,
säger Kull.
Oron i Europa och den starka USA-börsen
får även svenskarna att storköpa USAfonder.

Mest köpta
Globalfonder
Tillväxtfonder
Guldfonder
Sverigefonder
USA-fonder

Mest sålda
Hedgefonder
-

Källa: 400 000 fondkonton vid Avanza.

”Alla sparare borde ha ett ben i USA. Antingen indirekt via en globalfond eller via rena USAfonder. Det ger ett stabilare sparande och du får en bättre mix av branscher än om du bara sparar i
Sverige”, säger Kull.
Hedgefonder är den enda fondkategorin som får kalla handen av spararna i juli.
”Hedgefonder har nu legat i frysboxen i snart ett år och spararnas reaktion är rimlig. Majoriteten
har misslyckats med sitt uppdrag att ge avkastning oavsett börsklimat. Visst finns det undantag,
men att hitta guldkornen är lättare sagt än gjort. För nio av tio sparare är det bättre att jobba på
balansen mellan börs och ränta”, säger Kull.
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Fondaffärer per fondkonto och mån,
st

31%

31%

1,7

1,3

1,3

Fondaffärer, st

27%

43%

660 000

519 000

461 000

Fondaffärer per dag, st

32%

43%

22 000

16 700

15 400

Omsättning i fondsparandet, MSEK

33%

0%

6 100

4 600

6 100

Omsättning i fondsparandet, %*

20%

0%

12%

10%

12%

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza

För mer information:
Johanna Kull, sparanalytiker Avanza, telefon 070-452 48 34
avanza.se
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