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November: Svenskarna köper USA-fonder 

Fondspararna ökar antalet fondbyten med 7 procent i november jämfört med 

samma månad i fjol. De gör nu 1,6 fondbyten per konto och månad, visar statistik 

från 430 000 fondkonton hos Avanza. 

”Börsoron inför USA-valet fick spararna att köpa tåliga global- och USA-fonder. 

Efter Trumps seger har köpen fortsatt. Samtidigt säljer svenskarna räntekänsliga 

fonder. Att köpa breda aktiefonder och sälja räntefonder är klokt. Räntefonder ser 

ut att bli nästa års säkra förlorare”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.  

Mest köper spararna billiga global- och USA-fonder. Fonder som nu fått extra fart. 

”USA-fonder gynnas av Trumps utlovade stimulanser och halverade bolagsskatt. De hotas 

samtidigt av utlovade handelshinder. Vilken sida 

som vinner återstår att se”, säger Hemberg.  

På köplistan hittar vi också Rysslandsfonder. 

2016 är på väg att bli första året på fyra år som 

svenskarna köper Ryssland.  

”Den ryska börsen har hämtat sig efter de 

senaste årens kraftiga nedgång. Detta har fått 

svenskar att börja köpa igen. Nu spekulerar de 

dessutom i högre oljepris. Något som dock ser högst osäkert ut då OPEC kanske inte lyckas 

komma överens”, säger Hemberg.   

Förutom ränte- och fastighetsfonder säljer spararna småbolagsfonder. Turbulensen kring Mexiko 

och Brasilien leder även till sälj i Latinamerikafonder.   

”Hotet om stigande räntor pressar fastigheter, småbolag och långa räntefonder och spararna börjar 

ta hem vinster. Trots försäljningarna har de fortfarande 200 miljarder i långräntefonder som verkar 

bortglömda. I det långa loppet är breda, billiga globalfonder den säkraste vägen till bra avkastning. 

Då slipper sparare vara aktiva”, säger Hemberg. 
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Fondaffärer per konto och mån, st 1,6 1,8 -11 1,5 7 

Fondaffärer, st 687 900 766 000 -10 549 000 25 

Fondaffärer per dag, st 22 900 24 700 -7 18 300 25 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 6 800 6 800 0 6 300 8 

Omsättning i fondsparandet, %* 12 13 -8 13 -8 

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

 
För mer information:  

Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47 

avanza.se  

Mest köpta Mest sålda 

Globalfonder Korträntefonder 

USA-fonder Småbolagsfonder 

Företagsobligationsfonder Latinamerikafonder 

Sverigefonder Långräntefonder 

Rysslandsfonder Fastighetsfonder 

Källa: 430 000 fondkonton hos Avanza. 


