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Oktober: Fondspararna räds inte USA-valet
Antalet fondbyten bland spararna ökar med 50 procent i oktober jämfört med
samma månad i fjol. De gör höga 1,8 fondbyten per konto och månad, visar
statistik från 420 000 fondkonton hos Avanza.
”Osäkerhet inför amerikanska presidentvalet får inte fondspararna att dra ned på
tempot. De lämnar räntefonder och köper aktiefonder för fjärde månaden i rad.
Stark börs i både Sverige och omvärlden lockar till såväl breda som smala
aktiefonder”, säger Johanna Kull, sparanalytiker Avanza.

Mest köper spararna breda globalfonder, men de blickar även österut och fyller på med
tillväxtmarknadsfonder.
”Tillväxtländerna har haft ett riktigt kursrally i
år, vilket lockar till de största köpen på fem år.
Fonderna är dock känsliga för fallande
råvarupriser och en starkare dollar. Att
månadsspara och ha max 15 procent av sitt
totala sparande här är därför en bra tumregel”,
säger Kull.

Mest köpta
Globalfonder
Sverigefonder
Asienfonder
Teknikfonder
Småbolagsfonder

Mest sålda
Fastighetsfonder
Korträntefonder
Guldfonder
Hedgefonder
Läkemedelsfonder

Källa: 420 000 fondkonton hos Avanza.

Säljlistan domineras av senaste årens
kursvinnare, fastighetsfonderna. I oktober har
de dock fallit över 5 procent.

”Fastighetsfonderna pressas av stigande långräntor och spararna plockar nu hem vinster. Räntorna
kommer att vara låga länge än, men värderingarna är höga och sektorn är känslig för små
ränteuppgångar”, säger Kull.
Spararna förbereder sig för det amerikanska presidentvalet genom att lämna läkemedels- och
bioteknikfonder.
”Clinton har haft ett högt tonläge kring läkemedelspriser. Osäkerheten om vilka regleringar som
skulle komma med henne som president pressar därför läkemedelsbolagen. Fonderna tillhör redan
årets förlorare, men vinner Clinton kan de falla ytterligare”, säger Kull.
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* 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

