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Mars: Fondsparare hittar bättre ränta
Fondspararna gör 2 fondbyten per person i mars. Det är den högsta uppmätta
nivån någonsin och 43 procent över samma månad i fjol, visar statistik från 480 000
fondkonton.
”Fondspararnas rekordintresse har väckts av goda ekonomiska signaler och senaste årets
mer stabila börs. Spararna i aktiefonder säljer årets vinnarfonder och väljer istället bredare
aktiefonder. Spararna i räntefonder byter från obligationsfonder till
företagsobligationsfonder, vilket givit dem klart bättre ränta,” säger Claes Hemberg
sparekonom Avanza.

Fondhandeln når i mars nya rekordnivåer och spararna göra historiskt höga två fondbyten per
konto. Spararna visar både på stor optimism och vilja att städa bort gamla fonder. De väljer på nytt
offensiva tillväxt- och teknikfonder, samtidigt som de köper stabilare företagsobligationsfonder.
”Spararna har äntligen upptäckt att de kan få högre ränta i företagsobligationsfonder. De säljer
samtidigt sina gamla räntefonder som fortsätter
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att falla i värde. Det är ett räntebyte spararna
Företagsobligationsfonder Rysslandsfonder
gärna får fortsätta med”, säger Hemberg.
Tillväxtfonderna är nya på köptoppen och tar sig
in för första gången på över två år.
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”När västvärldens börser är på rekordnivåer
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lockar de billigare tillväxtländerna. Dessa
Källa: 480 000 fondkonton hos Avanza.
marknader gynnas av en stark global tillväxt och
även professionella förvaltare talar nu varmare om dem än på många år”, säger Hemberg.
På säljsidan märks att svenska fondsparare är mer försiktiga med sina Ryssland- och råvarufonder.
”Många fondsparare säljer nu Rysslands- och råvarufonder efter att ha haft turen att pricka in
fjolårets uppgång. Erfarenheten av råvarufonderna är deras korta ryck upp och ned. Nu väljer allt
fler ett lugnare sparande i bredare fonder”, säger Hemberg.
Fondhandel privatpersoner
Mars
2017
Fondaffärer per konto och mån, st
Fondaffärer, st
Fondaffärer per dag, st
Omsättning i fondsparandet, MSEK
Omsättning i fondsparandet, %*

Februari
2017

Förändring
månad %

Mars
2016

Förändring
år %

2,0

1,9

5

1,4

43

943 700
31 500

900 000
30 000

5
5

523 000
17 400

80
81

8 200

6 800

21

4 300

91

13

11

18

9

44

* 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

