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Juli: Storköp i försiktiga fonder 

Fondspararna gör hela 1,8 fondbyten per konto i juli. Det är 38 procent fler än 

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

”Fondspararna ligger inte i hängmattan i sommar. De lämnar upptrissade högriskfonder för 

mer trygga hamnar. Det kan vara ett klokt sommarval. Dessutom är det en naturlig reaktion 

på den svagare statistiken från industrin, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza. 

Sommaren 2017 tar svenska sparare ingen som helst ledighet från sina fonder, utan byter fonder 

som när som helst på året. 

”Hela 4 av de 5 mest valda fonderna är mer 

stabila val. Mest köper vi de räntefonder som 

klarat senaste året bäst; räntefonder med 

företagslån. Det kan vara ett klokt val för den 

som vill säkra hem pengar”, säger Hemberg. 

Förutom räntefonder återfinns även 

läkemedelsfonder bland de mest köpta. 

”Läkemedelsfonder har länge förknippats med 

stabilitet. Idag innehåller de däremot ofta mer forskningsbolag och följer mer börsen i sin helhet. 

Det gör att dessa fonder kan bli en besvikelse i börsoro. Fonder med företagslån tål antagligen 

börsoro betydligt bättre”, säger Hemberg. 

Bland de mest sålda fonderna finns flera högriskfonder, som utvecklats mycket starkt senaste åren. 

”Spararna har sålt framför allt teknik- och småbolagsfonder. Det är naturligt efter många goda år, 

när kurserna nu plötsligt har fallit”, säger Hemberg. 

Svenskarna säljer även av fonder som varit bland de mest köpta under de senaste åren. 

”Fondspararna rör dock inte sina stora sparpotter i Sverige- och Globalfonder, utan väljer att putsa 

på fondkontot genom att minska ned på de senaste årens stora köp i Europa- och USA-fonder,” 

säger Hemberg. 
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2017 
Juni 
2017 

Förändring 
månad % 

Juli 
2016 

Förändring 
år % 

Fondaffärer per konto och mån, st 1,8 1,9 -5 1,3 38 

Fondaffärer, st 923 000 970 000 -5 461 000 100 

Fondaffärer per dag, st 30 000 32 300 -7 15 400 95 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 8 100 8 800 -8 6 100 33 

Omsättning i fondsparandet, %* 11 12 -8 12 -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  

Företagsobligationsfonder Teknikfonder 

Korta räntefonder Småbolagsfonder 

Obligationsfonder Europafonder 

Sverigefonder Infrastrukturfonder 

Läkemedelsfonder USA-fonder 

Källa: 520 000 fondkonton hos Avanza. 


