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Juni: Spararna väljer typiska sommarfonder 

Fondspararna gör höga 1,9 fondbyten per konto i juni. Det är 46 procent fler än 

samma månad i fjol, visar statistik från 520 000 fondkonton hos Avanza. 

”Fondspararna söker en tryggare hamn inför sommaren. Förstavalet är fonder med 

företagsobligationer. Även blandfonder är tillbaka på köptoppen, för första gången sedan 

2015. Det kan vara kloka val, eftersom sommaren ofta ger svagare börs och större kast. Men 

se upp dyra blandfonder, säger Claes Hemberg sparekonom Avanza. 

Spararna köper i juni fonder för tolvte månaden i rad. Mest köper de företagsobligationsfonder.  

”Hela varannan fondkrona går till fonder som innehåller företagslån. Fonderna har gett över två 

procent i år och kan vara en bra hängmatta i sommar. Men se till att ställa väckarklockan så att 

pengarna inte försover sig där”, säger Hemberg.   

Bland aktiefonder väljer spararna Europa framför USA. Samma trend som vi sett internationellt.  

”Amerikanska börsbolag är historiskt dyra. 

Samtidigt växer nu Europas ekonomi och här är 

bolagen billigare. Därför är det naturligt att svenska 

sparare väljer breda billiga Europafonder och 

smalare småbolagsfonder”, säger Hemberg. 

Hedgefonder tillhör några av de mest sålda fonderna 

senaste månaden. 

”Hedgefonder har hittills i år levererat en procent, när börsen stigit nio procent. Hedgefonderna är 

mest en svart låda och det är osäkert hur de tål en börsnedgång. För kortsiktigt sparande väljer jag 

hellre företagsobligationsfonder som är både lättare att förstå och billigare”, säger Hemberg. 
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Juni 
2017 

Maj 
2017 

Förändring 
månad % 

Juni 
2016 

Förändring 
år % 

Fondaffärer per konto och mån, st 1,9 1,9 0 1,3 46 

Fondaffärer, st 970 000 980 000 -1 519 000 87 

Fondaffärer per dag, st 32 300 32 700 -1 16 700 93 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 8 800 9 000 -2 4 600 91 

Omsättning i fondsparandet, %* 12 13 -8 10 20 

* 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  

Företagsobligationsfonder USA-fonder 

Sverigefonder Hedgefonder 

Europafonder Brasilienfonder 

Teknikfonder Nordenfonder 

Blandfonder Rysslandfonder 

Källa: 520 000 fondkonton hos Avanza. 


